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Slovo vydavatele
Zlo zvenku a zlo uvnitr

Nedávno v televizi bežela debata. Úcastníky byli pan ježek, predseda rozpoctového výboru poslanecké snemovny a clenODS(Obcanská demokratická strana - vládní koalice), a pan Grebenícek, místopredseda Komunistické strany (KSCM).Pan
ježek, oblecen v modrém obleku s kravatou spevným uzlem, sedel vzprímene na své židli, zatímco pan Grebenícek, v šedém
saku, se šedými ponožkami a s uvolnenou kravatou, se libovolne kolébal, s rukou prevážne pred ústy.

Debata se soustredovala kolem ruzných zpráva aktualit. Krome cetných reminiscencí z literatury, politiky a dejin mely
odpovedi pana Grebenícka príliš známý pach; jeho verze invaze z roku 1968 byla taková, že donutil pana ježka se zeptat
"A stalo se to vubec?". Obcas se debata nebezpecne približovala k americkému televangelistickému divadlu, ve kterém kaza
tel zahlcuje doktrínou neverícího diváka.

Sám jsem se ptal, jak by mohlo vystoupení pana Grebenícka pusobit na cleny jeho strany. Domnívám se, že se pocet clenu
KSCMpo debate asi nesnížil. Takže i pres debatu, pres otevrení archivu a potvrzení cetných zlocinu a nemravných cinu,
beží KSCMdál, má svuj politický potenciál a svoje cleny. A kdo to vlastnejsou? Drtivá vetšina jiste pochází z bývalých clenu
ci funkcionáru komunistické strany, o nichž darmo mluvit. Nicméne jistý pocet clenu pochází z lidí, pro které predlistopa
dová cena kila másla byla víc než polistopadová svoboda.

V Nemecku, padesát let po porážce nacistu, se Nemecké nezávislé politické centrum samo rozhodlo vydat brožurku
"Gegen das Vergessen". Proti zapomínání. Proti zapomenutí, že nacismus byl zlo, že v nem participoval národ a že se to
nikdy, nikdy nesmí opakovat. Výsledky by byly stejné.

Vytiskne naše vláda podobnou brožurku o komunismu a rozešle ji všem obcanum? Dokážeme to za padesát let? Starí
funkcionári zmizí nebo umrou, ale starépredstavy ne. Cena kila másla nesmí rozhodovat.

Martin Jan Stránský

Dopisy ctenáru
Neduhy ceské literatury
Dr. Sona Nová, Praha 10

Nekolik slov - byt opoždene - k dopisu
PhDr. Františka Kautmana v Nové prítomnos

ti C. 5, kterým reaguje na clánek R. B.
Pynsenta Neduhy ceské literatury v dobách
prelomu v C. 3. Na rozdíl od Fr. Kautmana
jsem si Pynsentúv clánek precetla s poteše
ním a pobavilo me, jak vyhmátl nekteré rysy
ceské literatury. Leccos mohu potvrdit.
Božena Viková-Kunetická, první ceská

poslankyne (zvolená 1912), byla sestra mé
prababicky a rodina na ni byla hrdá. Moje
babicka (která pozdeji sama kandidovala za
Kramárovy národní demokraty) ji pokládala

za svúj politický vzor. Vyprávela mi o žen
ském hnutí pred 1. svetovou válkou. Myslím,
že velký úspech tehdejších feministek spocí
val v tom, že prosadily, aby pracující ženy
mely právo na titul "paní", i když nejsou pro
vdané. Priznám se, že mi to vždycky pripa
dalo komické - ale možná to nebylo tak
málo. Rozhodne od té doby se u nás ríká
"paní ucitelko", "paní doktorko" a "paní
redaktorko" na rozdíl napr. od anglického
Miss. (Neutrální Ms je vynález poslední
doby.) Kdoví, možná tehdejší feministky ude
laly opravdu kus práce a dnešní feministky

proto nemohou najít širší odezvu. Zatím to
nikdo nezkoumal.

Tahle meštanská národne orientovaná

spolecnost byla latentne antisemitská. Nebyl
to antisemitismus nijak agresivní, trnem
v oku nebyla rasa ani náboženství, ale Židé

se svým "nemcením", se svou loajalitou
k Habsburkúm (historicky zcela pochopitel
nou) byli pro ni neprijatelní. V lidových vrst
vách zase antisemitismus utvrzovala katolická

církev z náboženských dúvodú. Profesor
Pynsent zdaleka nevyjmenoval všechny auto

ry, u nichž by se tyto projevy našly. Stací si
pripomenout hon na Masaryka pri hilsneriá
de. (Navíc existovalo neprátelství mezi ceský
mi a nemeckými Židy - ale to je zase jiná
kapitola.) Osvícenejší pohled se zacal šírit až
za první republiky.

Takže aspon tenhle balvan jsme za tech
sto let odvalili.

Ceská specialita - bezverectví
Dr. Ivan Soudek, Praha 2

S. Murray (NP C. 6) se pozastavuje nad
malým zájmem o jakékoli náboženství
v Cechách. Domnívám se, že prícinu je

nutno hledat ješte pred reformací; ta byla
spíš následkem.

Církev rímská poverila v 8. století šírením

krestanství za Alpami germánské Franky
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s vládcem Karlem Velikým. Strediskem pro

zdejší oblast bylo biskupství (od r. 798 arci
biskupstvO salcburské. Ceši byli schopni v r.

805, 806 i pozdeji úcinne odporovat franské
mu vojsku, ale asi si uvedomovali politický
význam krestanství a hledali k nemu cestu.

K 13. 1. 845 se objevuje záznam o krtu 14
ceských knížat s družinami v Rezne.

Pozoruhodné je, že rezenský biskup
neprijel do Cech, aby tam pokrtil všechny,

kterí o to meli zájem. Neodjel tam ani knez
a nestavely se tam kostely jako v Nitre asi
o desetiletí drív. Vyvolává to dojem nátlaku
Cechú na biskupa; poutníkú'm, kterí prijeli
do samotného Rezna, nemohl zrejme krest
odeprít.

Kolem r. 861 požádal velkomoravský
kníže Rostislav papeže, aby mu poslal misio
náre, ale bezvýsledne. Asi za 2 roky požádal
byzantského císare, a dostal misii na vysoké
kulturní úrovni, která založila slovanskou

liturgii. Ta se pozdeji rozšírila na východ, ale
na Morave a v Cechách neprežila své púvod
ce.

Ceská i moravská reprezentace mely zrej
me zájem o krestanství z Ríma a o problé

mech ve vzájemných vztazích múžeme jen
spekulovat. V následujícím století polský
kníže Mešek prý osobne venoval svou zemi

papeži, a prijal ji od neho jako léno, ale o to
asi naši predkové nestáli. Když pak v 70
letech 10. století císar Otto I. zakládal



v Praze biskupství, nepodrídil je arcibiskup
ství salcburskému, ale vzdálenejšímu
a významnejšímu mohucskému. Možná, že
už tehdejší salcburská politika presvedcila
Cechy, že v krestanství jde spíš o politickou
moc než o ideový obsah.

V dobe úpadku rímské církve ve 14. sto
letí vzniklo v Cechách reformní hnutí, které

se na rozdíl od pozdejších protestantu nesta
velo proti církvi, ale hledalo cesty k náprave
jejích nedostatku. Církev však demonstrovala
svou moc tím, že v r. 1415 dala upálit ceské
ho ucence, ktetý chtel na kostnickém koncilu

ceské návrhy obhájit, a iniciovala ctrnáctile
tou válku proti Cechúm. Pripomíná to trochu
události z roku 1968. Konecne když se
v Cechách dostali k moci katolictí

Habsburkové, potlacili v 17. století ceský
národní protestantismus bez ohledu na jeho
kulturní hodnoty rovnež mocí, mj. vyhnáním
ceské elity do exilu.

Po techto zkušenostech Cechú s krestan

stvím není snad jejich bezverectví tak prekva
pující.

Emigrace: konec iluzí
Ladislav Krivánek, Marly, Svýcarsko

Nová Prítomnost se už jednou zabývala pro
blémem emigrace (c. 4, duben 1995), ale pres

cetné dobré postrehy se nepodarilo problém
osvetlit v celé šíri, tím méne pak navrhnout

nejaké rešení. K nezdaru je odsouzen i novejší
pokus znovu otevrít toto téma. (M. Povolný
v Lidových novinách 28. cervna 1995.)
Naprosto neštastná byla poznámka pred edy
poslanecké snemovny Milana Uhdeho ve vysí
lání rozhlasové stanice ECHO, kde prohlásil
s odvoláním na ceskou tradici, že "kdo odchá

zí, je vlastne svým zpúsobem darebák".
Tento výrok je zatím vrchol všeho, co bylo

kdy v diskusi o emigraci receno. Jak se máme
zachovat my venku, kdo stále pokládáme

svoji starou vlast za svúj domov' Podle švý
carského rcení není domov tam, kde se

máme dobre, ale tam, kde jsme uznáváni,
pochopeni. Je možné mít takový pocit ve
spolecenství, které nás pokládá za darebáky?

To, co zaznelo z úst jednoho z nejvyšších
politikú Ceské republiky, i když to bylo for
mulováno neprímo, je otevrená urážka, která
nám dává podnet k vážnému zamyšlení.

Predevším je treba rozvážit, jak a proc k tako
vému výroku došlo. M. Uhde chtel zrejme
vysvetlit, proc naši lidé mají chladný vztah
k emigraci. Volil ovšem prímer príliš tvrdý -

f) novafrítDmnosL

bylo to možná zkratové uklouznutí v žáru let
ních dnú, které by príliš u pana predsedy

neprekvapilo (viz jeho extempore v otázce
verozvestú). Od politika tak vysokého posta
vení ovšem ocekáváme, že dobre uváží, než
neco rekne.

Pokud se pan predseda k výroku vrátí,
bude ovšem tvrdit, že novinári jeho výrok
zkreslili. At byla interpretace jakákoliv, jádro
nelze zaprít. Ostatne je charakteristické, že se
proti výroku dosud neozval. To svedcí o tom,
že úsloví je pokládáno za správné a jeho apli
kace rovnež tak. (Všimnete si, prosím, že

zámerne nerozlišuji exulanty, to jest ušlechtilé
emigranty, kterí odešli z politických dúvodú,
a prosté, tzv. hospodárské emigranty, kterí
svou vlast opustili z nízkých, materiálních
pohnutek. Pokládám toto rozlišování za zavá

dející, scestné - je to ostatne ceské specifikum
-, protože mezi obema typy chybí presné

delítko. I ti prospechári meli dostatecné poli
tické odúvodnení, i ti ušlechtilí se nakonec

museli nejak živit. Ostatne je možné jenom
emigrovat, nikoli exilovat.)

Mužeme se pokusit naznacit nekolik bodu,
které by mohly trochu osvetlit nepríznivý
postoj ceských obcanú. Je nepochybne správ
né, že prostí lidé zejména na vesnici nemají

rádi cizince nebo ty, kdo jejich spolecenství
opustili. To se dosud projevuje pri posvícen
ských prackách, kdy prespolní jsou svorne
vyhazováni z hospody. Je to vlastne atavis
mus, prežívající zákon lidské smecky, který
mel být civilizací už dávno prekonán.

To ale není postacující vysvetlení - jde
o jev mnohem složitejší. Svoje stopy zde
zanechala urcite i komunistická propaganda,
která právem nemohla prijít emigraci na

jméno. Velmi rozšírený je také názor, že emi
granti jsou zbabelci, nechali lidi doma "ve
štychu" a šli si za lepším. Je zajímavé, že toto
vysvetlení, které má mnoho spolecného
s typickou ceskou závistí, se objevilo vlastne
až po listopadové revoluci. Až do ní se totiž

emigranti tešili tajným i otevreným sympatiím,
protože v boji za svobodu stáli na stejné stra
ne jako lidé doma a pomáhali jim morálne
i hmotne. Zvrat nastal vlastne až po revoluci:
zatímco emigranti žili stále ve starých predsta
vách a ideálech, ti doma najednou objevili trh
jako nového Pánaboha a houfne se dali do
jeho služeb.

Cekali od emigrace, že bude sypat dukáty

jako oslíci, a byli ve svém ocekávání zklamá
ni. Jen nekolika málo emigrantúm se totiž.
podarilo nejakým trikem chytit zlatou tybku;
vetšina mela dost práce, aby se sama uchytila
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a obstála ve velké konkurenci. Ti, kdo získali

poctivou prací nejaký majetek, nebyli ochotni
jej rozhazovat. Ba co víc: emigranti se zacali

hlásit o svuj majetek, se kterým už bylo
dávno jinak disponováno. Jestliže v boji za
svobodu táhla emigrace a domov za jeden
provaz, trh toto spojení pretrhl.

Staly se i další chyby. Emigrace nebyla
a není dostatecne jednotná, nedovedla vytvo
rit jednotnou organizaci nebo dokonce lobby,
jaké mají treba Poláci ci Madari. Slovenskou

emigraci ovládli a zdiskreditovali separatisté,
velká americká organizace byla, jak se ukáza
lo, pod vlivem StB. Ke špatné povesti emigra
ce prispeli i primitivní zbohatlíci, kterí už
dríve uzavreli dohodu s režimem a prijíždeli
do vlasti omracovat svými Mercedesy. Po
revoluci pak se zase nabízeli jako poradci,
aniž by k tomu meli legitimaci.

Tak pomalu narústal hnev obecného lidu,

podporovaný hlasy nekterých politiku. Bez
ubrousku by se dalo ríci: boj za svobodu byl
vyhrán, ted šlo o delení koristi, a pritom by
emigrace mohla být nepríjemným konkuren
tem. Bylo slyšet heslo: emigranti chtejí roz
krást republiku - a od zlodejú ke staroceským
darebákúm je už jenom krucek.

Má vubec smysl tuto trapnou záležitost

dále rozvirovat? Lidé doma mají dnes jiné sta
rosti než zabývat se "darebnými" emigranty.
Jsou zmateni prekotným vývojem, znepokoje
ni aférami, které jako rakety vybouchnou
a potichu zmizí. Vlna reforem uvázla na povr
chu, pokus nastolit lidový kapitalismus selhal,
na vedoucích místech prúmyslu a penežnictví
sedí opet bývalí mocipáni. Vládní koalice
ztrácí púdu pod nohama, postavení opozice,
která stejne nemá lepší program, se upevnuje.
První elán byl vycerpán a nyní nastává obtíž
né období drobné a trpelivé práce.

Kdo se jí ujme? Objektivní pozorovatelé
shodne konstatují, že lidé doma mají silne
utlumené vnímání pníva a poctivosti, porád
ku a cistoty. Skoro jsme v pokušení ríci, že tu
jde o projevy tzv. irského syndromu.
( esmyslné boje a krveprolévání v Irsku se
pokusili sociologové vysvetlit nedostatecným
IQ: zjistilo se totiž, že irští vystehovalci do

USA, jichž tam žije nekolik milionú, mají
v prumeru vyšší IQ než ti, co zustali donu)
Tady emigranti nemohou nijak pomoci.
Zrejme jde o problém dlouhodobý, generac
ní: i když se o vzestupu Ceské republiky šírí
velmi optimistická hlášení, strízlivý odhad

ríká, že hmotné i morální úrovne západních
zemí, jejichž vývoj se pochopitelne nezasta
vuje, muže republika dosáhnout za 50 let.



Za této situace není príliš vhodné, aby

emigrace vystupovala s nejakými požadavky.

Mojmír Povolný napr. navrhuje umožnit

volbu na zastupitelských úradech, prijmout

zástupce exilu do zvláštní parlamentní komi

se a ctyri nehlasující delegáty do budoucího

senátu. To, co funguje v zabehaných demo

kraciích. težko nalezne podporu v mladém

ceském státe, jehož obyvatelé i politici nejsou

emigraci príznive nakloneni.

A jaké ze všeho, co zde bylo uvedeno,

Z KNIH

Vandrovní knížky mistru
cechu bohosloveckého

Jan Milic Lochman, Desatero: Smerovka
ke svobode, z nemciny preložil Bohuslav
Vlk. Nakladatelství Kalich v Praze, 1994

Jan Skalický, Po stopách neznámého
Boha. Nakladatelství Aula a Krestanská

Akademie v Ríme, v Praze, 1994.
.Ješte pred sto let)' bylo bežné, že se tova

IYŠ mlynárský, truhlárský ci ševcovský vydal
do sveta na vandr a vrátil se se svou ..\Vand

rovnj knjžkou," v níž zápisy dosvedcO\'aly, že
se stal vskutku mistrem svého remesla. C teo

logú tento zvyk vzal za své nejpozdeji triceti

letou válkou, ne-li podstatne drív. Teprve

komunisté jej u nás nechtene obnovili. Kdo

chtel ImÍt studium teologie \'ážne, musel na
vandr.

Jan Milic Lochman (nar. 1922), tretí z troji

ce myslitelll Hromádka - Soucek - Lochman,
která mohutne ovlivnila Ceskobratrskou CÍr

kev evangelickou ve druhé polovine našeho

století. šel na I'andr až do Ameriky. na snad

nejlepší protestantskou bohosloveckou fakultu

té zeme, Union Theological Seminaly. .Jenže

to bylo I' roce 1968 a na konci akademického

roku bylo všechno jinak . .Janu Milici

Lochmanovi bylo souzeno vandrovat dál. Stal

se profesorem Basilejské univerzity a po dva

termíny i jejím rektorem. Jedním z jeho pred

chúdcu v tomto úrade byl velkj" teolog pn'ní

poloviny tohoto století. Karl Barth. Dnes. již

v penzijním veku, žije prof. Lochman dál

I' Basileji, avšak je castým nál'šte\'l1íkem

Cnil'erzit)' Karlol'}" na jejíž BohoslO\'ecké

fakulte.J. A. Komenského usporádal již neko-

1) novafrítomnosL,

vyplývá rešení? Emigrace musí zanechat iluzí,

v nichž dosud žila, a podívat se realite do

ocÍ. A ta je vyjádrena v jedné klasické vete:

mourenín splnil sl'oji úlohu, mourenín múže

jít.. Prakticky to znamená: Kdo se chce

a múže vrátit do vlasti, at to udelá a prestane

myslet na to, že byl kdysi emigrantem.

K návratu by se melo pomoci predevším tem

krajanúm, kterí žijí nezavinene v nepríznivých

podmínkách, jako jsou krajané na Volyni

a jinde. Jestliže už nekdo zakotvil v jiných,

lik prednášek. Pril'ezl s sebou radu uznání

i ..vandrorních knížek". z nichž nejprekláda

nejší, Desatero, vyšla konecne i v ceštine.

Karel Skalický (nar 1934), dnes farár
malické farnosti ve své rodné Hluboké nad

Vltavou. se na I'andr musel prostríhat dráty.

když se v roce 1956 jako cerstvý absolvent

Vysoké školy zemedelské rozhodl pro knež

ství. Vystudoval filosofii a teologii na

Lateránské univerzite v Ríme, byl v)'svecen na

kneze roku 1961 a stal se druhým sekretárem

kardinála Berana. Od roku 1966 vydál'al jeden

z predních exilových casopisú, Stlldie, a od

roku 1968 I')'uco\'al na Lateránské univerzite,

kde se stal rádným profesorem fundamentální

teologie a religionistiky. Mohl tam setrvat,

vážený a mezinárodne uznávaný vedec, až do

penze. V l~íme se dobre žije . ./enže prišel rok

1989. V roce 1994 se profesor Lateránské uni

verzity vrátil na jihoceskou fal1l. I on si prinesl

ranec uznání i .,vandrovních knížek". Knížku

Po stopách neznámého hoha sepsal cesky,

a však nekteré cásti vyšly již dríve, i v jiných

jazycích. Karel Skalický faráruje a prednáší na

Teologické fakulte ./ihoceské univerzity.

Religionistická studie Po stopách neznámé

ho Boha se postupne rodila rok po roce

I' prednáškách prof. Skalického v Ríme.

:'-iezapre svúj vznik: autorovy znalosti z oboru

religionistiky jsou prímo encyklopedické.

avšak zpúsob prednesu je kantorský v lom

nejlepším slova smyslu - jasný, informativní,

poutavý. Skalický nikdy nevarí z vody, jak je

u nás v diskusích o náboženství bohužel príliš

casto zlykem. Také neagituje. nel'yznává I'Íru,

nepresvedcuje. Csiluje o neco daleko nároc

nejšího: predložit všechen materiál co nejjas

neji a nejpresledcil'eji, aby ctenár opravdu

..zevnitr" pochopil. jak a proc se autorúm veci

jeví, a to i tehd)', když s názorem, o nemž

referuje, sám nesouhlasí.

Tu referuje o vláde, která si I'e sl'ých

pocátCÍch Izala za úkol ..ocilysI·etlit" nábožen

ství jako následek zcela jiných prícin, filolo-
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prívetivejších zemích, kde je uznavan

a vážen, at zústane, kde je - sedet na dvou
židlích není natrvalo možné.

(je docela jisté, že proti navrhovanému

rešení se ozvou hlasy ze všech stran. Toto je

ovšem jediné rešení, které múže problém

emigrace trvale sprovodit ze sveta. Zároven je

to rešení, které republice ušetrí miliony 

treba za zbytecné oddelení pro krajanské

styky na ministerstvu zahranicí a další podob

né instituce.)

gických, etnologických, psychologických.

sociologických, jen ne náboženských. Nikdy ji

nezkresluje . ./eho výklad etnologických teorií

od predstavo primitivním animismu po uzná

ní monoteismu tZI'. "prírodních" národú je

dnes i jen etnologicky aktuálnÍ. Neméne aktu

ální jsou prednášky, které vedou ctenáre od

Freudových predstavo náboženství pres C. G.

./unga ke Frommovi a Franklovi. Konecne

totéž platí o prehledu sociologického vývoje

od Durkheimera pres Webera po Bergera - ac

sám bych tu uvítal jako prídavek k Weberovu

výkladu protestantismu také hlas nekterého ze

soudobých puritánll ci hlas .,modernisty'·

Masaryka. (Ne, nechybejí v organické tkáni

knihy: jsou to jen moji osobní oblíbenci.)

Skalický referuje - a opravdu neagituje .

Presto dochází k necemu zajímavému Ctenár,

který treba vychází z vedeckého pozorování

až k zívání nezúcastneného, si postupne uve

domuje - ci ne, neuvedomuje, spíš zacíná cítit

- že probíraní autori se zabývají necím velmi,

až hmatatelne skutecným. Treba to popírají,

treba chtejí prokázat, že to je výplod touhy

a iluze, projekce lidských významú, prípadne

opium - a presto, vzdor obsahu jejich tvrzení,

tolik je jasné: je tu rec o necem, co v živote
lidstva sehrálo nesmírne dúležitou roli, Není

to prostý výmysl. V lidské zakoušené skutec

nosti je neco, co zbožnost odúvodnuje.

Totiž o zbožnost jde, ne o ..náboženství"

ve formálním smyslu, nýbrž ° realitu osobní

ho stretnutí s posvátnem. To si uvedomují

fenomenologické prístupy. Skalický se moud

re v}'l'aruje rozboru fenomenologické teorie

(opravdu moudre, ac bych uvítal rozbor treba

Husserlova pojetí skutecnosti jako zkušenosti,

Sein a/s Bell'ujStsein). Zabývá se výsledky:

náboženstvím jako nepopiratelným zážitkem

posvátnosti, avšak nepábí o nem ... Jasne pro

žívá a verne vyjadruje prožité . ./e ochoten

naslouchat i l'Ýslol'l1ým odpt'trct'tm nábožen

stl'í, aby pro cttll;Íre nacrtl strukturu nábo
ženské zkušenosti a lidské náboženské



potreby. Z toho vychází jeho vlastní prístup:
náboženství je odpovedí na základní lidskou
potrebu smyslu, jejíž trvanlivost v dejinách
lidstva se neodvozuje jen z potreby, nýbrž
i z toho, že v lidském živote na tuto potrebu
neco odpovídá - Búh jako zosobnení záruky
smyslu.

e, není to .dukaz" Boží jsoucnosti: v té
otázce je autor bližší Janu Duns Scotovi než

Tomáši Akvinskému. Ac... ale to si prectete
sami. Osobne jsem knížku docetl s pocitem,
že základní náboženská otázka není po Boží

.jsoucnosti", nýbrž ta biblická otázka. "Co
ode mne požaduje Búh muj?"

To je pak otázka krestanské etikety, kte
rou se zabývá Jan Milic Lochman ve svém
Desateru. Bezdeky mi pripomíná název

knihy mého puritánského prítele Roberta
Nevilla, The Puritan Smile, "puritánský
úsmev". Lochman vychází jednoznacne
z prísné reformované tradice, avšak vzpomí
ná na její "atmosféru životní radosti". To totiž
je tajemství puritanismu, neznámé nezasvece
ným: že v rámci reformované prísnosti se

život muže rozvíjet v radosti. CI když eville
varuje, pozor na zamraceného puritána!)

To je klíc k Lochmanovu výkladu
Desatera, které verící považují za Boží priká
zání a sekularizovaná spolecnost si privlast

nuje jako lidovou moudrost. Lochman proží
vá a predkládá prikázání ne jako omezení,
nýbrž jako návod ke svobode. Dnes pozná
váme až príliš dobre, co jsme netušili ješte
pred deseti lety - totiž že svoboda není
nicím samozrejmým, co vypukne spontánne,
jen když odstraníme toho ci onoho utlacova
tele. Svoboda je stálým vyvažováním mezi
touhou po vládci, který by prejal odpoved
nost za nás C"Aspon za komunistú byl porá
dek ..."), a pokušením k anarchickému egois
mu ("Mne nikdo nebude prikazovat, co mám
delat s odpadem."). Stálým úkolem cloveka 
a stálou otázkou - je, .jak setrvat ve svobo
de?".

V tom duchu vykládá Lochman Desatero
- jako, jeho slovy, ,smerovky ke svobode" 
ceho se vyvarovat, ceho se držet, abychom
dovedli svobodne žít. Vždyt Búh se predsta

vuje jako ten, kdo svúj lid "vyvedl ze zeme
egyptské, z domu otroctví"! Je to Búh osvo
boditel, ne podmanitel. Jenže to se netýká
jen židú a krestanú. V Lochmanove výkladu
má i první prikázání, .Nebudeš míti boM
jiných prede mnou", význam i pro neverící.
Lochman je totiž vykládá jako výstrahu pred
modlárstvím. Vzpomíná na biblický príbeh
o modle zlatého býcka, avšak ctenáre nemo-

f) novafrítomnosL

hou nenapadnout mechanictí býci z reklam
ních panelú. Tem se klaníme, ty ctíme, tem
obetujeme úsilí i ovzduší svých mest.
Modloslužba je ohrožením svobody i pro
neverící - stejne jako její protejšek, askeze.
Mela snad neco takového na mysli Hana
Librová, když psala svou knihu o Pestrých

a zelených? Nevím. Avšak do hloubi duše
cítím Lochmanovu pointu: klanení se a uctí
vání cehokoliv mimo posvátnost samu je
modlárství, a to je opakem svobody.

Zvláštní zmínku zasluhují Lochmanovy
poznámky o umelém prerušení tehotenství.
Lochman poukazuje na jedovaté pokrytectví
dogmatických tvrzení, jako "aborce je vraž
da" ci "mé telo je jen má záležitost". Pokud
nám opravdu záleží na ochrane života, musí
me zacít pécí o výchovu mladých lidí,
o budování rodicovské odpovednosti, o spo
lecenskou podporu detí a rodin. Nemúžeme
ignorovat všechno, co se deje kolem nás,
zasvetit se jen zvyšování ziskú a pak,
v momentu tehotenství, moralizovat.

Totiž - a to

snad je to nejvetší
na Lochmanove
knížce - Lochman

píše o morálce na
té nejzákladnejší
úrovni, avšak

nikdy nemoralizu
je. Není mravo
kárce. Je ucitel,
který nás ucí setr
vávání ve svobo

de, nesmírne
cenné, nesmírne
krehounké.
Múžeme verit

s ním, že k životu
ve svobode nás

povolává Búh. Ci
múžeme hovorit
s Husserlem

o rozhodnutí pro
život ve svobode

jako o základní
lidské možnosti,
kterou uskutecnu

je antické Recko.
Dve vandrovní

knížky. Jednu psal
evangelický teo
log, nástupce
Barthúv v Basileji,
a však ve stredo

morských zemích
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ji vydávají katolická nakladatelství. Druhou
psal katolický knez a teolog, a v Americe
podle ní ucil ceský evangelický profesor
filosofie. Totiž ani jeden z našich autoru
není sektár. Sekta, to je skupina lidí, která se
odrízne od ,svaté církve obecné, spolecen

ství všech verících", a jen sama sebe povaŽLI
je za jedinou a pravou církev Boží. Jenže to
spolecenství povolaných je neskonale širší
než všechny sekty a církve sveta.

Snad si myslíte, že toto všechno vám je
zcela cizí, že vám nezáleží ani na posvátnu,
ani na dobru ci zlu. A snad máte pravdu.

Presto bych radil, než se sami o sobe roz
hodnete - vždyt vám doslova jde o život,
váš život! -, prectete si Skalického. Nebo

Lochamana. Možná zjistíte, že ono spole
cenství vám není tak vzdálené. A ješte
jeden skromný návrh: až budete mít volnou
chvíli, preložte také Nevillúv Puritánský
úsmev!

Erazim Kohák, Filosofickáfakulta UK

Kresba Miroslav Barták
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POLITIKA

Zjištbvání možného
rozsahu pitomosti

Príležitostí k takovým diagnózám míváme v našem západním
svete veru požehnane. Amerika sice poskytla na zahranicní pomoci
víc než zbytek sveta dohromady, nicméne se docítáme, že práve tato

satanská Amerika je odpovedná za utrpení sveta. Hnedky pak beru
mUky, abych dúkaz vystrihl a priložil k hromadícím se skvostúm.

Takto jsem v breznu (995) vystrihával z týdeníku Time obhajobu
Castrova režimu, lidem milovaného - a pokud ta1.nsnad jsou nejaké
nedostatky rústu, vinen je Washington. Tedy i za mucírny .. ,Morálne
velmi mnoho dlužíme Kube," uzavírá autor, povoláním profesor his

torie na college v kanadské provincii Alberta, krestním jménem Rani
s prehláskou na první samohlásce, príjmení ohleduplne pomíjím.

Tentokrát mi to nedalo a mysliteli v prériích jsem poslal dopis,
který ted prekládám a predkládám:

"Vážený pane profesore, chci vyjádrit své ocenení a naprostý
souhlas s Vaším dopisem v magazínu Time. Nedávno jsem užil
týchž argumentú pri prednášce ke studentúm v Ceské republice.
Zel, oni se mi vysmívali, nazývali me ideologem Ameriku ve všem
obvinujícím, který ve své slepote neváhá chrlit jakékoliv nesmysly.

Oponovali mi napríklad slovy: ,Jestliže diktátor Batista byl takový
milácek Spojených státú, proc mu tedy po jeho pádu odepreli dát
politický azyl?" Nebo: ,Jestliže Spojené státy se vúci Castrovi chova
ly neprátelsky už od samého zacátku, proc tehdejší ministr zahranicí
Christian Herter pozval Castra na oficiální návštevu do Washingtonu
a zacházel s ním jako s prítelem?" Rovnež mi tvrdili, že Castrovy
hospodárské potíže (nazývali to "debakl") zpúsobil jednak kola ps
Sovetského svazu, jednak skutecnost, že socialismus
(marxismus-leninismus) je nesmyslná utopie, jak se už prokázalo
všude, kde se o ni pokusili, od Albánie po Zambii. Studenti oznacili
americké embargo za "lacinou výmluvu" s tvrzením, že Kuba všech

na ta léta obchoduje s nedalekou Kanadou, která múže nabídnout
lše, co americký trh odepre. Obchodní príležitosti v Evrope,

Japonsku a zbytku sveta jsou rovnež k mání. A že prý americké
embargo vlastne zachranuje Kubu od neokolonialismu a imperialis
tického pronikání, za což by jim Kubánci meli být vlastne vdecnÍ. Já
jsem odpovedel stejnými slovy jako Vy ve Vašem sdelení o americ
kém morálním dluhu, a studenti se pokusili me odrovnat tvrzením
o údajném porušování lidských práv na Kube. Uvedli nekolik prí
kladú, jako básníka Armanda Valladerese, který strávil ve vezení 22
rokú, z toho 7 let v temné kobce bez svetla, nebo Huberta Matose,
19 let ve vezení (z toho 2 roky zcela nahý), a vyzývali me, abych

jim dokázal, že za ony nepríjemné praktiky je rovnež odpovedný S
imperialismus. Musím priznat, že se mi nepovedlo jim príliš pre
svedcive odpovedet. Vzhledem k mé nastávající ceste do Ceské
republiky byl bych Vám velmi zavázán za doporucení, jak se s tako
vými ožehavými tématy vyporádávat. Gratuluji Vám k Vašemu inte

lektuálnímu ostrovtipu (užil jsem výraz intellectua! acumen) a odva
ze. V úcte ..."

aše domácnost reagovala rozporne. Manželka tvrdila, že adresát
prece nemúže být tak velikánský pitomec, aby takovouhle švejkárnu
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neprokoukl. Oponoval jsem mnohaletou zkušeností v univerzitním
prostredí, jež me vede v záveru, že uvažování pokrokových profe

son\ tyjících z výhod kapitalismu, je veru bezbrehé. A že dotycný
prijme mé provokativní kraviny bez smítky podezrení. Synátor,
který univerzitu nedávno absolvoval a má taky své zkušenosti, se
mnou souhlasil.

Tedy dva hlasy proti jednomu, vetšina vyhrála, adresát nic nepro
koukl, odpovedel mi dlouze a vrele, tak jak to mezi ideologickými
bratry má být. V prvním odstavci ocenil zpúsob mého uvažování,
v druhém odstavci politoval Ceskou republiku, stremhlave se ameri
kanizující C,the Czechs are into Pizza Hut and Budweiser beer!!"), ve
tretím odstavci se konecne dostal ke Castrovi:

"Zdúraznuji, že Castro do urcité míry byl tyran, nicméne toto byly
nutné výstrelky. Co do námitek, že Kuba by mohla být OK, protože
s ní obchoduje Kanada, Mexiko a další, musím zdúraznit, že toto

obchodování je rozsahem malé, ponevadž zeme, které s Kubou
obchodují, jsou prísne Amerikou trestány. Napríklad kanadské lode
nesmí po zakotvení na Kube po dobu devíti mesícú zakotvit v ame

rických prístavech. Tyto restrikce omezují obchod na pár kapek - ne
dost, aby to dovolilo Kube skutecne fungovat."

Mucení se takhle pekne znicotnilo v "nutné výstrelky". U nás za
bolševika se tomu aspon ríkalo "používání nevhodných administra
tivních metod". Jestliže USA trestá Kanadu a Mexiko, proc tedy

nedávno došlo k dohode NAFTA, znacne rozširující obchodní styk?
Proc by lode z Kanady ci Evropy musely nutne cinit zastávky v USN

Co to je, co mají jen v SA a jinde to není:' Ani slovo o dopadu
sovetského rozpadu, ani slovo o tech univerzálních debaklech
vedeckého socialismu od Albánie po Zambii.

Ve ctvrtém a záverecném odstavci mi kanadský vedec preje
hodne zdaru, abych príšte u tech pomýlených, žalostne zamerikani
zovaných Cechú líp porídil. zavrel vyjádrením pocitu štestí se

mnou si i nadále korespondovat.
Ota U!c

Mezi antisemity Nemci první
Podle výrocní zprávy .stavu pro židovské otázky OJA), zverejne

né v Londýne, je zaznamenán za r. 1994 citelný nárúst antisemitismu,

a to na celém svete, nejen v Belgii, Nizozemí, Itálii ci v Nemecku
nebo Rakousku. Podle Amerického židovského výboru (AJC) je nej
vetší nárúst v zemích s fašistickou a neonacistickou tradicí, v

Nemecku pribylo antisemitských výtržností oproti predešlému roku o
40 %. Ke zmírnení antisemitismu v Nemecku prispel úspech filmu
"Schindlerúv seznam". Cetná zhanobení židovských hrbitovú v

emecku a Rakousku jsou v posledních letech analogická vanda 1

stvím v Rusku, na Ukrajine, v Litve, Belorusku, Gruzii a v
Moldavsku. Militantní muslimové jsou aktivní vuci Zidúm také na
jiných kontinentech: provedli bombové útoky na židovské objekty
také v Buenos Aires (Argentina) nebo v Londýne, založili požár
synagogy v Lúbecku (SRN), ohrožují židovské komunity v Británii,
Francii, Egypte, Íránu a v Turecku. Zvláštní úlohu má moderní štva
vý materiál ve videofilmech, ale tato hra na "elektronický fašismus"
není tak nebezpecná jako fanatismus muslimú, kterí jsou proti jaké
mukoli usmírení, a to vcetne asi 12 milionú muslimú, kterí žijí na
Balkáne.

Jaroslav Liška
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Národ sobe:

Odpor k dobre
~ v ~

mmenym
radám

Ceská politická kultura stále dospívá témer šest let
po listopadu. V raném detství znovuzrozené ceské
demokracie byly všechny rady vítány, každý západ
ní host byl hrdinou. Casem se spousta vecí zacala
jevit jinak. Rozdelení federace bylo tvrdou školou.
Od svého zrodu udelala Ceská republika obrovský
pokrok. Dá se ríci, že dnes se ceská politická kultura
nachází ve veku jinošském.

Iolyon Naege1e

Rostoucí vlastní zkušenost jak s fungováním parlamentní demo
kracie a právního státu, tak s úspešnou transformací na tržní ekono
miku a mezinárodní obdiv k stabilite CR po rozdelení federace pri
spívají k rostoucí sebejistote ceských politikú. Avšak možná práve
proto Ceši, a nejen politici, reagují s neskrývaným odporem na
sebemenší kritiku ci dobre mínenou radu zvencí. Ovšem na domá

cím politickém poli nejsou o nic méne arogantní.

Známá je prudká reakce predních ceských politikú na mírnou
kritiku romské politiky CR Ministerstvem zahranicních vecí USA
v rocní zpráve pro Kongres o stavu lidských práv ve svete. V porov

nání s tím byla americká kritika stavu lidských práv cizincú
v Nemecku v téže zpráve podstatne obsáhlejší, ale nevyvolala tak
ostrou reakci. Rocní americká kritika tradicne vzbuzuje odpor ze
strany Cíny a dalších státú, kde dosud neexistuje parlamentní demo
kracie a svoboda slova. CR je ovšem úplne jiný prípad: politikové
radeji kritiku outsiderú automaticky odmítnou, než aby ji vyslechli,
posoudili materiály a snad dokonce i priznali, že všechno není tak
zcela v porádku. .

Další aféra ci spíše fraška, svedcící o soucasné ceské politické
nedospelosti, se odehrá\'ala kolem návrhu zákona proti kourení.
Poté, co parlament schválil velmi prísný protikurácký zákon, mnozí
poslanci se dali slyšet, že navzdory tomuto novému zákonu hodlají
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v zakázaných prostranstvích parlamentu kourit. Vzápetí

prezident/kurák nový zákon vetoval, a rostoucí odpor poslancú
i verejnosti z dúvodu jak osobních, tak ekonomických nakonec zne
možnil prehlasování veta. Perlickou této frašky byl výrok jednoho
pravicového poslance/kuráka, který varoval pred dovozem americ
kého protikuráckého fundamentalismu. Proti dovozu rádne procle
ných amerických cigaret ovšem nic nenamítal. Otázky ochrany

verejného zclra\'í v této frašce nehrály témer žádnou roli. o image
CR v zahranicí ani nemluve.

Tyto aféry jsou prícinou toho, proc je pro cizince stále težké brát
ceský parlament vážne. Vzniká otázka, proc se dosud neobjevili
témer žádní výrazne schopní mladí poslanci, kterí by vytvorili príští

generace vládních cinitelú. jeden z hlavních dúvodú je ten, že fede
rální poslanci CR byli pred tremi lety do velké míry kvalifikovanejší

a perspektivnejší než poslanci ceského parlamentu, kterí meli spíše
reputaci druhoradých politikú. Avšak drtivá vetšina federálních
poslancú byla vyloucena z politického dení rozdelením státu
a odmítavým postojem ceského parlamentu k sestavení senátu, kde
vetší cást federálních poslancú mela dosloužit do príštích voleb.
1 akonec mnozí skoncili v diplomatickém sboru. je to nesporná
výhra pro ministerstvo zahranicí, ale prohra pro ceskou parlamentní

demokracii. Tito nadaní lidé ted' sbírají zkušenosti v zahranicí, ale
zdaleka není jasné, zda budou ochotni se vrátit a kandidovat už
v príštích volbách. Ti bývalí federální poslanci, kterí zústali po roz
padu Ceskoslovenska doma, snad v nadeji, že bude ustanO\'en senát
jako druhá komora parlamentu, budou mít ovšem novou príležitost
k politickému návratu v príštím roce. V príštích volbách by snad
mohlo dojít ke snížení prevládající prúmernosti soucasného ceského

parlamentu, ovšem za predpokladu schválení lepšího volebního
zákona. Tato fáze snad predstavuje zdravý vývoj, ale v poslední
dobe toto ,dospívání" západní diplomaty irituje - zvlášt americké,
kterí se zrejme cítí být v roli rodicú neposlušného pubertáka.

Príklady ceské politické nezralosti jsou méne známé. Letos na

jare se nekolik vysoce postavených cinitelú Ministerstva zahranicí
CR marne snažilo predsvedcit predstavitele Velvyslanectví USA
v Praze, že velvyslancovým partnerem pro jednání by mel být mladý
námestek ministra Lobkowicz, a nikoli ministr Zieleniec jako dopo

sud. jako argument ceská strana uvedla, že ruský velvyslanec jedná
s Ministerstvem zahranicí CR na úrovni námestka ministra.

Americané na to namítli, že USA není Rusko a že USA má NATO, do

nehož by CR chtela co nejdrív vstoupit. Americané prohlásili, že
pokud bude chtít pan námestek ministra jednat s nekým na \'elvy
slanectví, tak tedy maximálne s chargé cl'affaircs. což ceská strana
neprijala. Americané se s Ministerstvem zahranicí CR dále neshodli
v názoru na to, že nastal cas na zlepšení kontaktú s Íránem a že by
CR mohla posloužit jako jakási spojka mezi Teheránem a Západem.

Po techto i jiných neshodách americká ambasáda údajne doporu
cila Státnímu deparrmentu, aby USA prestaly Ceskou republiku roz

mazlO\'al a svou politiku vúci Praze zprísnily. aby zaujaly postoj
rodicú vzdorné dospívající mhídeže, a tedy nastolily \' poslední
dobe v USA módní rodicovský prístup .,tough love", neboli prísné ci
neústupné lásky. Avšak od té dohy vystoupení amerických diploma

tú doposud nezaznamenala žádné zmeny, alespon ne ta verejná. $éf
jedné diplomatické mise v Praze, který si nepreje být jmenov~ín,
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chválí CR za to, že v prúbehu posledních trí let obrovsky politicky
ryzrála, ale priznává, že v soucasné dobe Ceši dosáhli maximálne
stavu staršího jinošství.

Prísné rodicovské chování by ovšem mohlo u nekterých Cechú

vyvolat neblahé vzpomínky na jiného rodinného príslušníka,
Velkého bratra. Avšak rozdíl je obrovský. Tentokrát Prahu nikdo
nenutí delat neco proti její vúli. ikdo se nesnaží primet parlament
nebo vládu, aby odvolaly cerstve schválené rozhodnutí, a nikdo
nezve celou vládu do ciZÍ metropole na pohovor a k podepsání pre

dem jednostranne pripraveného protokolu. Prísná láska znamená
neco jiného. Stupen americké podpory ceských iniciativ, politiky
apod. by zrejme mel být v prímé úmere k ceské ochote spolupraco
vat a nepodkopávat americké snahy, at už o partnerství pro mír,
nebo o dodržení statu quo zmrazených vztahú s Íránem.

Po listopadu 1989 byla - s výjimkou rozdelení federace - odpo

vedná kritika ve zpravodajských médiích vúci vládní politice opatr
ná. Nekdy došlo k pokusúm odvolávat se na zahranicní pozorovate
le. Byl použit bud úryvek ze zahranicního tisku (starý zpúsob, pro
slulý hlavne za komunismu), anebo rozhovor, v nemž nejaký cizinec
popisoval ctenárúm ci divákúm, jak se ve Spojených státech reší
napr. volební zákon, ochrana novinárú ci kontrola šírení osobních

zbraní. Snad nejpodivnejším prípadem byl opakovaný pokus redak
tora týdeníku Týden o zneužití amerického reportéra (autora tohoto
clánku, J. N.) jako nástroje v kampani pro odvolání prozatímního
reditele B1S S. Devátého. I takový prístup se snad stává vecí minu
losti. Slovo amerického ci jiného zahranicního pozorovatele už dnes
v Praze nemá takovou váhu jako pred listopadem, a rozhodne už
nestací zpúsobit odvolání ministra ci šéfa zpravodajské síte. Rada
Cechú v nevládním sektoru je dostatecne kvalifikována k tomu, aby
si sami odpovedeli na otázky doposud kladené vybraným cizincúm,
pokud tedy nemají vážný dúvod se obávat drahých soudních sporú.
Práve precitlivelí ceští politici, kterí neradi slyší opacné názory na
svou osobu ci minulost, až príliš rychle vyhrožují žalobou. Takové
chování rozhodne neprispívá k dobrému fungovaní svobodného
tisku, i když možná napomáhá umírnenému politickému dialogu
mezi oponenty.

Po listopadu prijelo do Ceskoslovenska velké množství západ

ních, prevážne amerických odborníkú, poradcú, ucitelú apod. na
delší ci kratší dobu, aby tu ucili, radili a v neposlední rade aby zaži
li jiný zpúsob života než ten, který znají z domova ci ze západní
Evropy. Americký zájem pomáhat CR ci spolupracovat s ní je
i nadále obrovský; snad je v necem altruistický, má koreny \' posta
vách T. G. Masaryka, W. Wilsona a v americké roli na vzniku

Ceskoslovenska, ale obsahuje i novejší jevy jako americké nadšení
nad prúbehem sametové revoluce a následné transformace a stabili
zace. Avšak na obou stranách dnes dochází k urcitému rozcarování.

Mentalita Americanú je dost vzdálená od mentality
Stredoevropanú vzhledem k odlišným vzdelávacím systémúm
a rodinné výchove, historickému vývoji, pomeru k práci, penezúm
a casu. Americané kroutí hlavou nad neorganizovaností Cechú,
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zejména v úradech, což by se dalo prekonat zavedením pocítacú na
všech pracovištích. Snad by taková akce prispela k nastolení pocitu
povinnosti bezprostredne odpovídat na veškerou korespondenci
a telefonní vzkazy, a nejen na ty, které by mohly být výhodné pro
adresáta.

Na druhé strane Americané pobývající již delší dobu v CR 
i když rozhodne ne všichni - si zaslouží kritiku za svou všeobecnou
neochotu zvládnout alespon základy ceštiny, na rozdíl od novope
cených pražských vietnamských a cínských stánkarú a albánských
pašerákú a dalších neslovanských cizincú. Zatímco lidé z Východu
sem prišli podnikat, at už poctive, ci protizakonne, vetšina
Americanú sem prišla púvodne kvúli ideálúm a kulture, ale potom
se zacala snažit vytvorit to, co jim v CR chybelo. Najednou se staro
bylé staromestské ulice, jako napr. Malá Štupartská, podobají ulicím
v newyorském Soho. Nikdy nezapomenu na mladého turistu
z Kalifornie, který pri vecerní procházce po Karlove moste komen
toval pokus jednoho cloveka zpívat americké šlágry pred shromáž
deným davem slovy: "Proboha, já jsem necestoval pres púl sveta až
do tohoto nádherného mesta, abych poslouchal tohle!"

Americané rádi poradí, Ceši už podstatne méne rádi poslouchají
rady cizinCl\ at jsou odkudkoliv, pokud takové rady nejsou k veci
a nejsou ihned použitelné. Ceši mají totiž historicky zdravou nedú
veru k slibúm zvencí. Ceši se domnívají, že americký prístup je prí
liš povrchní, že Americané, až na nekolik výjimek, naprosto nejsou
schopni pochopit nuance cešství. Ale bohužel, at to nazýváme jak
koliv, za zdejšími zpúsoby stojí i urcité lajdáctví, at už na pracoviš
tích, ci v soukromí, kde snad krome ministrú, vášnivých kutilú
a zahrádkár\\ málokdo umí svúj cas využívat inteligentne.

Národ, který každorocne stráví velkou radu volných dnú na
zahrádce, na chate ci na chalupe nikoliv relaxováním ci rekreací,

ale fyzicky nárocným pestováním a zpracováváním rúzných plodú
od brambor k rybízu, má ješte vztah k púde a obžive, který u drtivé
vetšiny Americanú vymizel zhruba pred 50 lety. V tom mají Ceši
leccos spolecného snad s Anglicany, a rozhodne s Madary, Rumuny
a Bulhary. Výsledek na stole je sice zdravejší a snad o neco levnejší
než koupené potraviny, ale já jako American pochybuji o smyslu
ztráty tolika cenného casu, zvlášt když si tolik zahrádkárú stežuje,
že je toho všeho na ne moc a že si znicí ruce a klouby. Ovšem trh,
napr. rostoucí cena brambor v posledních letech, hraje nemalou roli
v udržování statu quo v ceských zahrádkách a sadech, možná
podobnou jako pro nekteré zahrádkáre hezké vzpomínky na brigá
dy. Pro dnešního Americana je témer nepredstavitelné, že nekdo,

kdo není ani farmár, ani nepí zamestnán na farme, by drel pres
víkend na bramborovém poli. Taková sobestacnost, jako je v CR, at
už na poli s motyckou, zabroušenou kosou a vidlemi, nebo

v domácnosti jako zkušený kutil se sadou klícú a šroubovákú, vynu
cená nejdríve absencí trhu a pozdeji vznikem trhu na bázi sveto
vých cen pri ceských platech a nespolehlivosti ceských remeslníkú,
je zrejme zdravý jev. Snad i toto by mohlo prispet k vysvetlení
ceské sobestacnosti na širším národohospodárském ci dokonce
mezinárodním poli a odporu k dobre míneným radám zvencí. O

]oZyon Naegele, zpravodaj Hlasu Ameriky, akreditován
II Praze od roku 1985



Vládnutí
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dnešním úkolem je reorganizovat své hodnoty a vztahy ve prospech
celku - stejne jako snad máme kontrolovanou fúzi, jež nahradí destruktiv
ní energii štepení. Úkol se dnes nazývá umení vládnout.

v ~ ~
vmernC1ffi

se svete
Žijeme v ére premen. Snad víme, kde jsme byli a kde

jsme ted, ale málokdo cítí, kam jdeme. Cítíme spíš nejis

totu, máme nejisté predtuchy a casto námi hraje nesmír

ná nadeje na transformaci.

William Newby Raiford

Nekterí jedinci z chudých spolecností a mnozí z bohatých cítí, že
mohou zmenit sebe i své životy. Mnozí hledají spirituální transformaci.
Zeny a menšiny tápou po vetší moci. Vystehovalci si myslí, že poskocí
v prúmyslové demokracii o staletí. Mení se i státy a instituce.
Východoevropské a latinskoamerické státy zmenily svou politiku a asijští

tygri transformují své hospodárství. Evropská unie urazila 40 let velké
promeny od státy ovládaného válecného systému do velkého obchodní
ho bloku se spolecným trhem pracovních sil.

Globální politická ekonomika

Svet se mení v systém s globální politickou ekonomikou (GPE).
Exponenciálne vzrostl pohyb lidí, penez a zboží i pres politické hranice.
Stát se jej nesnaží už kontrolovat, nýbrž jen usmerií.ovat a regulovat. Vliv
státu je stále víc závislý na toku kapitálu, komodit a lidí. Státní moc ostat
ne poklesá v pomeru k vlivu nadnárodních korporací, regionálních
a mezinárodních organizací a obcanské spolecnosti. Transakce mezi temi
to subjekty jsou ted tak hojné, mnohovrstevné a pronikavé, že se vytvárí
interaktivní systém, GPE.

Zvyšující se interakce v GPE vytvárejí zvyšující se nezávislost. Státy
ochotne prenášejí nekteré obecné závazky na organizace jako IMF,
NATO ci UNlCEF. Tato .sít asociací" zakládá globální rízení a vládnutí.

Ovšem prenos závazkú na príslušné organizace je brzden neochotou pre
nústit prostredky a autority. Vzýváme Spojené státy, aby vyrešily vekovité
problémy válek, ale uCllkneme, když máme dávat peníze a personál.
Násilí se vkrádá do obcanského života. Máme schopnost vybuchnout stej

ne jako nabýt plné moci.

Svou planetu si múžeme predstavit jako atom složený z kapitálu,
zboží a lidí; všechno se rítí a koluje uvnitr jako protony, neutrony a elek
trony. Behem druhé svetové války a války studené jsme se naucili tvorit
štepením atomu dost energie i pro bomby, schopné znicit planetu. aším
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Jedny významné noviny se nedávno ptaly ctenáru, jak definovat éru
po studené válce: bude naše budoucnost i nadále urcována hlavne pene
zi a zbranemi, nebo prevládnou jiné sny? Vetšina si prisadila na tradicní
nástroje státní moci, ale soudilo se také, že kvalita rízení by mohla být
hlavní promenou, máme-Ii doufat v lepší budoucnost.

Vládnuti

Vládnutí a rízení je velkým tématem tohoto casu. Týká se vecí od
financí a vojenství až po zdravotní péci. Je ovšem potreba mnoha úsilí,
aby byly definovány a realizovány efektivní vztahy i s obcanskou spolec
ností a národními vládami s jejich politickou a legální jurisdikcí i fiskální

mi závazky. A hlavne je lepší vládnutí nezbytností pro ochranu lidských
práv obcam\ tak hluboce ohrožených nacionalistickými, etnickými
a náboženskými nenávistmi.

Navrhujeme-Ii, že v ..Ére dobrého vládnutí" pújde o promenu globální
politické ekonomiky, neznamená to, že pocítáme se zmenou lidské priro
zenosti. Budeme se dál potýkat mezi sebou a se sebou. Spíše pújde
o hlubší porozumení lidem jako sociálním tvorúm a o užití technologií,
které pomohou našim demokratickým vztahúm i naší životní úrovni.

Toto mínení zastává Zpráva komise pro globální rízení,. aše globál

ní sousedství" (Oxford University Press, 1995). Postuluje vznik ..globální
obcanské spolecnosti" a .globální obcanské etiky", to je základních
hodnot, vedoucích politické chování. Zpráva se soustreduje na reformu
Spojených národú, ale její silnou stránkou je i postup zdola nahoru, od
obecných lidských hodnot .života, svobody, spravedlnosti a rovnosti ...".

Komise se drží klasického vzorce spolecenského vývoje, v nemž je
zahrnut posun paradigmatu - tedy skutecná premena spolecností a soci
álních vztahú. Objevuje se, stejne jako pri reformaci národních státú,
smysl pro identitu, ovšem ne už identitu krve, ale globální obcanskou
identitu zarucenou parlamenty, smlouvami a ujednáními, tj. procesem
vládnutí. Predpokládají se ideály spolecných hodnot, dúvery a odpo
vednosti.

Text je naplnen práními, jako když se rodí náboženství. Volá se po
nové vizi, novém pojetí identity, novém základu vztahú v lidských potre
bách, nikoli ve státních požadavcích. Jen protestanti sedmnáctého století

žádali bezprostrednejší styk s Bohem: tak se zde postulují práva jednotliv
ce až po prímé peticní právo ke Spojeným národúm.

Komise pro rízení zdúraznuje nejen princip suverenity, jak je obsažen
v Charte Spojených národú, ale také rostoucí význam "práva zájmú mezi
národního spolecenství". Tak by se úsudek Rady bezpecnosti stal dúležÍ
tejším nejen pri .ohrožení míru", ale i pri ohrožení .zájmú mezinárodního
spolecenství". Komise upozornuje, že státy ztrácejí svúj relativní vliv
v internacionálním systému, vyzývá je však, aby hrály aktivnejší roli
v refonnované OS . Specificky se doporucuje oživení konvencí o lid·
ských právech a genocide, všeho, co zvyšuje bezpecnost jednotlivcú
i stát\\ Statut Svetového soudu zahrnuje povinné prijímání jeho jurisdikce
a založení Mezinárodního trestního dvora. Ten by mel být jedním z pro
stredkú, jak celit zkázám ve stylu .bývalé Jugoslávie".
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Asi k tomu nedojde bez trvalé krize. Aby se Spojenci sjednotili na spo
lecné odpovednosti, jíž bylo treba pro vytvorení OSN, musely tu být
zkázy druhé svetové války. A dnes je jen nemnoho národních vúdcú
ochotno zarucit Spojeným národúm více autority a plne financovat existu
jící programy. Komise pro rízení ovšem konstatuje, že "vedení" je pro
uskutecnení návrhú nezbytné. Ale jako vedení?

Vedení

Je tu nadejné znamení, že se v demokratických spolecnostech vedení
a obcanství teší symbióze. Za mých studentských let byla budoucnost
domácím úkolem. edávno mluvil k absolvenrum mé univerzity repre

zentant vládní organizace akreditované u Spojených národú a vetšina stu
dentú se pripravovala na praxi na nebo studium v zámorí. Globální
obcanství tu bylo prímo viditelné.

Dravcí tvár svobody
.,. byl to pohled

/la /leko/lcící majestát
/leporušellOsti.
A, R, Ammolls

Silueta morského orla, z nebe vystri
žená,
ostrooká, krouží dokola, blíží se,

zastaví, pták strne,
zvrátí se do strany, vrhá se,
padá šedesát mil za hodinu
do vod Turnbull Bay.

Vynorí se, krídla zbrocena vodou,
drápy drásají rybí maso,
príliš težké, príliš krecovité.
Ale pak se vznese
celá rada orlli, v drápech

menší rada cudlicek a mrínku,
jako bomby pod krídly:

Jako bitevní letouny spokojene
nicící živou sílu neprítele,
F šestnáctky s nastavitelnými
krídly, která se mohou stáhnout
nazad pri útoku,
sestrelit ctyri ze šesti
oblých obetí, zabíjet, zabíjenu
býti.

Príroda živÍ. My živíme
prírodu.

William N. Raiford
Neložil Miroslav Holllb

Jiným znamením je model nordických zemí, kde spolecné podmínky
vedou ke spolecným rešením. Dávají prednost realizaci své zahranicní
politiky skrze OSN. Z techto zemí prichází mnoho mírových pracovníkú
a zejména velmi štedrá podpora rozvojových zemÍ. Nordické zeme jsou
trvale nejvetšími prispevateli rozvojových programú OS : Dva ze šesti
generálních tajemníkú Spojených národú byli z nordických zemÍ. Tyto
zeme leží na pokraji konfliktních oblastí, nikoliv v jejich centm, ale venují
se plne diplomatickým, vývojovým a bezpecnostním aktivitám OS .

Jednají v plném souladu s univerzální organizací, což jim dodává mno
hem více váhy, než kdyby jednaly jen samy za sebe.

Visegrádské zeme

"Visegrádské" státy strední Evropy se spojily poprvé ujednáním
o obchodní kooperaci a mají dnes možnost a priležitost jít cestou nordic

kých zemÍ. ejde jen o spolecný trh, ale mají z ekonomické transformace
dúležité zkušenosti, které mohou sdilet s rozvojovými zememi. Stejne
jako tyto, mají visegrádské zeme adekvátní (ne však prekypujícO prírodní

zdroje a nejsou bohaté. Jejich hlavním majetkem jsou jejich obcané,
schopní organizace pro spolecný cil. Místo a dejiny visegrádských zemí
jsou velmi citelným dúvodem pro pocit, že ohrožení jednoho z nich je
ohrožením všech, Mír a bezpecnost je zájmem techto zemí stejne jako
dúvodem existence Spojených národú. Stredoevropanství je zvláštní rolí
v dobe doznívajícího neprátelství velmocí a v dobe etnických a nábožen
ských kontlikru na jillll.

Visegráclskézeme jsou také na okraji oblastí, které produkují utecence
po desetitisících. Humanitární pomoc a migrace jsou nejkritictejšími téma
ty dneška a jsou patrné znacné rozdily v prístupu k nim. Zde by se melo

púsobit a jednat spolecne, at už s OSN, nebo bez ní, ale v celkovém
zájmu strední Evropy i sveta.

"Život, svoboda, spravedlnost a rovnost", naše pevné hodnoty, závisejí
na dobrém vládnutí a rízenÍ. A to je nezbytností i pro transformaci systé
mu suverenity a válek na systém globální, chránící individuální a státní
identity. Éra GPE by mohla být lepší než éra studené války. V roce 2000,

pri prechodu dvou tisíciletí, uvidíme, jakou má šanci a oc bude lepší
vládnutí a rízenÍ. O

Wi/liam N. Raiford, B.A., iV.A., LÍI'edník a instruktor,

kongres SpojenJÍch státti a OSN
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EKONOMIKA

Ity, Skotsko?
Když jsem v cervenci navštívil zemi, kterou prosla

vily dudy, pánské sukne a dobromyslná príšera
z jezera Ness, vládlo tam nadšení. Nikoliv nad mým
príjezdem, nýbrž nad tím, že skotská elektrárenská
spolecnost Scottish Power koupila, považte, anglickou
elektrárenskou spolecnost ManWeb. Preneseno do
našich zemepisných šírek by se to dalo srovnat s akcí,
kdy by Ceská mlékárna koupila Moravskou mlékár
nu. Nadšení by asi za vládlo v Hospodárských novi
nách na strane pet a odbylo by se jednosloupkovým
clánkem. Možná se pletu, treba by se to dostalo na
první stránku, ale zcela urcite bez nacionálního pod
textu. Ten by se snad neobjevil ani za dob federace,
kdyby se koristí Ceské mlékárny stala Slovenská mlé
kárna.

Michal Achremenko

Ve Skotsku to byla tou dobou událost císlo jedna, ekonomick<í
analýza stíhala analýzu, Skotská televize (s velkým S) sbírala body za
sledovanost obsáhlým zpravodajstvím, "jak jsme to tem Anglicanum
nandali". Po delší dobe, když hostitelé poznali, že si jich vážím a že
jsem host zdvorilý, jsem se dovolil otázat, zda tato rivalita nemuže
vyústit v rozdelení ostrovního království. Prekvapive tuto možnost
nikdo nevyloucil, i když horizont tohoto scénáre spíše odsouvali do
neurcité, ale vzdálené doby. Tedy alespon jeden rozdíl mezi námi
a šetrnými Skoty. Jsou však i spolecné body, kam Skotové už dorazi

li a kam, jak se zdá, se snažíme smerovat i my.

Ješte pred nekolika lety byla skotská mesta zaplavena težkým
prumyslem, cemuž odpovídala i skladba pracovních sil: Potom prišel
objev ropy v Severním mori. Do zeme se zacaly stehovat financní
instituce, banky, pojištovny, investicní fondy a ostatní obory odvetví
služeb. Zvyšující se kvalita pracovní síly pritáhla i výrobce pocítaco
vé techniky a v mestecku Greenock se utáborila firma IBM se svou
nejvetší továrnou na svete. Velikost není na škodu, tato aktivita
nezamoruje životní prostredí a iniciuje vznik dalších pracovních prí
ležitostÍ. Dnes je vzduch nad Skotskem cistý, o vode v rekách ani
nemluve, vždyt se používá pri výrobe whisky. Údajne se tato voda
dá dolévat bez dalších úprav do autobaterií.

Tam tedy smerujeme i my, predstavme si Ostravu jako hlavní stan

pocítacového giganta. vymydlené a rekvalifikované horníky, jak sklá
dají cip k cipu. O tomto posunu, od zalomených hrídelí ke službám.
svedcí klesající pocet zamestnancll težkého prumyslu. Zatím však

spíše plní cekárny pracovních úradu. Presto je ceská míra nezamest
nanosti jednou z nejnižších, ne-Ii nejnižší na celém svete; v tom
postkomunistickém urcite. Ke konci cervence cinila 2,9 procenta
práceschopného obyvatelstva. Po cervnových 2,8 procenta je to sice
nárust, ale prední svetoví ekonomové tvrdí, že až do šesti procent
není žádný duvod k panice (asi potud, pokud nezamestnanost nepo

stihne práve je). Teprve tehdy se na trhu pracovních sil vytvorí zdra
vá konkurence a poptávající si má z ceho vybírat. Zatím u nás diktu
je nabídka, asi tak, jako socialistický rezník pribaloval ke kvalitnímu
masu kližky. O tom, že na trhu práce jsme stále pod diktátem nabíd
ky, nositelu pracovní síly, svedcí hospody plné delníku, plynule pre
cházejících od svaciny k obedu. ic na tom kupodivu nemení fakt,
že na montérkách mají logo soukromé firmy.

Na výši poctu nezamestnaných v jednotlivých regionech má vliv
nízká mobilita pracovních sil. Není zvykem se v <.':echách a na
Morave sbalit a s celou rodinou odejít tam, kde práce je. <.':eskýneza
mestnaný sedí doma na zadku a to, že o sto kilometru dále by
sehnat práci mohl, ho nemuže zajímat. Nemuže z toho duvodu, že
v novém pusobišti by nesehnal bydlení. A tak se <.':eskárepublika
pohybuje mezi dvema extrémy - americkým a japonským. V USA
najde nezamestnaný z východního pobreží práci a zarízený byt na

západním pobreží, prestehuje se tedy s celou rodinou. V Japonsku
naopak hlava rodiny je schopna za prací dojíždet nekolik set kilo
metru a videt se s ní pouze o víkendech. <.':eskýnezamestnaný ceká,
co mu úrad práce pridelí, nejlépe za rohem.

Na "prezamestnanost" si stežují i ceští ekonomové a Václav Klaus
ji dokonce oznacuje za jedinou brzdu ekonomického rustu. Prebytek

pracovní síly vyvolává tlak na rúst mezd, což má velmi blízko
k rústu inflace.

Hlava XXII - dum za dum

Vskutku neradostnou bytovou situaci, která negatime ovlivnuje

po léta život celé naší populace, snad pomúže vyrešit vyjasnení
hypotecních úverú. Vláda konecne podnikla v této oblasti zásadní
krok a rozhodla se, že bude hypotecní úvery podporovat až ctyrpro
centní dotací úrokú. Znamená to, že ten, kdo se rozhodne stavet byt
ci dokonce dúm, dostane od banky pújcku zúrocenou o ctyri pro
centní body pod obvyklou úrokovou sazbou, takže pújcku porídí za
7,5 až 8.5 procenta. Bylo zrušeno také ustanovení Hlavy XXII, kdy
ten, co stavel dúm, musel domem za pujcku zároven rucil. ikoliv
však tím, který stavel, ale tím, který už mel podle jakési záhadné
logiky vlastnit - asi se predpokládalo, že zastaví dum svých rodici!.
Tato podmínka tedy padla a na ceském nebi jako když se zablýsklo
na lepší casy. Že by konecne prišel ke cti starý dobrý selský rozllln1

Ackoliv se mobilita pracovních sil tímto opatrením nijak dramaticky
nezvýší, urcité dúsledky lze ocekávat. V novém dome múže být

separátní byt, jehož pronájmem si nový majitel pomuže cástecne
nahradit stavební výdaje. V každém prípade však stavebník opustí
svuj dosavadní byt a uvolní ho pro ostatní zájemce (a opet vydelá).

S cenami podle nového koše

<.':ervenec byl štastným mesícem i pro spotrebitele. Míra inflace
spotrebních cen, to jest cen za zboží a služby, zústala ve sromání
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s predchozím mesícem na nezmenene urovni, a proto cinila 0,00

procenta. Neznamená to ovšem, že by nedocházelo v širokém spekt
ru maloobchodních cen ke zmenám. Docházelo, ale vliv jednotlivých
zmen se vykompenzoval. Cenový koš doznal pocátkem roku pod

statných zmen, aby jeho vypovídací schopnost odrážela novou reali
tu na trhu. To znamená, že nekterému zboží ci službe byla v koši
priznána vyšší váha a naopak. Doba prinesla ceny služeb do listopa

du zcela neznámých, napríklad ceny lékú a také ceny za lékarské
zákroky. ový koš má 1200 položek a jde do takových podrobností,
jakou je treba i služba dámského verejného WC, která má mimocho
dem váhu 0,124389 promile. Pánské záchodky uvedeny nejsou.
,Nejtežší" skupinou jsou potraviny, které mají dohromady váhu
327,088157 promile. Následuje odívání.

V cervenci došlo k poklesu cen potravin, zejména cerstvé zeleni
ny a brambor, ale zároven se zvýšila cena bydlení v nájemních
bytech. Rozhodující, (a potešujícO však je, že celkový ukazatel míry
inflace byl nulový, a co víc, mezirocní míra inflace, cervenec 94 až
cervenec 95, zústala pod deseti procenty, na 9,7 %.

Zajímavost na záver. Ceští zamestnavatelé poskytují svým zamest
nancúm poukázky na nákup potravinárského zboží, které na základe

kolektivní smlouvy dotují až do výše jejich nominální hodnoty. Tyto
stravenky, které jsou zadarmo ci s velkou slevou, neodrazují od
nákupu drahého zboží a zvyšují po nem poptávku. Tím obchodníky
motivují k nabídce práve tohoto zboží a míra inflace stoupá.

Mírne optimistická burza

aléhavá potreba transformovat príkaznickou, centrálne rízenou
ekonomiku na ekonomiku tržní byla prícinou mnoha nedopatrení,
prehmatú, omylú a nedokonalostí. Praví se však mezi zkušenými
manažery, že je lepší špatné rozhodnutí ve správný cas než dobré

rozhodnutí v nesprávný cas. Zcela intuitivne jsme zvolili první, spr~
vnou variantu, i za cenu výše zmínenou. Dalo se spolehnout na to,
že se nedostatky budou napravovat "za pochodu".

Velmi rychle se na ceském kapitálovém trhu zabydlela burza cen

ných papírú, ale teprve praxe odkryla její slabiny, i když naštestí
velmi okrajového charakteru. Zásadním momentem zústává to, že tu
byla od pocátku a že svou roli jakýmsi zpúsobem plní. Dve vlny
kupónové privatizace ji naplnily více než 1600 cennými papíry, a tak
vedle nejvetšího poctu akcionárú na hlavu jsme získali další primát,
protože se tahle instituce stala co do poctu obhospodarovaných akcií

*

jednou z nejvetších na svete. I to je omyl, který bude napraven.
S vetšinou akcií se totiž vúbec neobchoduje a tato stojatá voda se
denne celkem zbytecne prohání výpocetním systémem burzy
a celým kapitálovým trhem.

Od zárí burza zavede trhy tri, které oddelí zrno od plev. a hlav
ním trhu zústanou nejdúležitejší akcie, na vedlejším ty méne dúležité
a na posledním, volném, pak ty mrtvé. Ocekává také, že asi 700 titu
lú z burzy odejde, že zmení svúj statut na verejne neobchodovatelné.

To však postihne obrovské množství drobných akcionárú, na
jejichž ochranu soucasný zákon príliš nepamatuje. Zde vidí svou prí
ležitost bývalý predseda Fondu národního majetku, "otec" kupónové
privatizace Tomáš Ježek. Ex privata industria vypracoval návrh
novely zákona, kterou konzultoval i se zahranicními odborníky.
Parlament se jí má zabývat nekdy v zárí.

Tretí vlna privatizace

Fond národního majetku stále ješte drží významnou cásnpriva
tizovaných spolecností. Jinými slovy, stát je stále ješte významným
akcionárem v mnoha podnicích, vetšinou v tech, ke kterým se pri
kládá prívlastek ,strategický"- je jich 53. Není ovšem, bohudík,
úmyslem státu si tyto podíly ponechat do skonání vekú. Hodnota
podílu FNM v techto podnicích ciní 161 miliard korun. Tato suma
má být rozprodána na burze. Zajímavé je porovnání s hodnotou
majetku, který byl vložen do druhé vlny kupónové privatizace. Ta

cinila okolo 158 miliard. To znamená, že budeme svedky jakéhosi
tretího privatizacního kola. Pokud bude tento balík vržen na
burzu, múže tuto instituci zcela potopit. Ceny akcií mohou jedno
duše zkolabovat. Snad jsou si tohoto nebezpecí príslušní cinovníci
vedomi.

Skotsko a Ceská republika mají mnohé spolecné, ovšem s tím
rozdílem, že my k tem stycným bodúm teprve míríme. Rozhodne
však lze ríci, že tempem obdivuhodným. Však i ceské podniky už
investují v zahranicí, napríklad ZPS Zlín dokonce i v USA a v Cíne.
Ceská ekonomika se stává soucástí ekonomiky globální.

Nemeli bychom však zapomínat, že nám i naši výrobci mohou

poskytnout dobré zboží. Pohled do supermarketu zaplneného zahra
nicními (a patricne drahými potravinami) je smutným príkladem
našeho nekdy nekritického obdivu, i když jde vesmes jenom o láka
vý obal. Ve Skotsku jsem to v takové míre nezaznamenal. O

Michal Achremenko, Ing., publicista, redaktor Lidov'ých
novin

EBor SKUTELNÁ ZTRÁTA \' TECH CTYRICETI LETECH UI\'IKÁNÍ (ZE STÁTNÍHO SOCIALISMU) BYLA NASE NESCHOPNOST POLOllT

SI SAMI SOB I: Tli NEJPROSTSÍ OTÁZKU: JAK BYCHOM CHTELI ŽÍT, JAKÉ JSOU NA SE PLÁNY, JAKÁ CHCEME MÍT SAKA, CO CHCEME

MÍT NA TALfRl, .JAKÉ POLITICKÉ STRANY, ŽENY, MULE ... ?

Péter Esterházy, 1995
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DEJINY

Poucení
~

ze zaznamu
telefonního rozhovoru mezi Dubcekem

a Brežnevem ze dne 13. srpna 1968

Historici a politologové se dodnes neshodují o prí
cinách kremelského rozhodnutí o vojenské intervenci
v roce 1968. Ce.~lívojenští historikové jsou presvedce
ni, že hlavní duvod byl strategický, že prítomnost
CSLAna západní hranici nebyla adekvátní k rozmís
tení amerických vojáku v jižní SRN. Naopak politolo
gové se kloní k ideologickým duvodum, že pražské
jaro predstavovalo zejména hrozbu rozpadu komu
nistické moci a jednoty sovetského impéria, a proto
muselo být utlumeno i za cenu dlouhodobé meziná
rodní izolace. Údajné pozvání, poskytnuté sovetské
mu politbyru skalními ceskoslovenskými komunisty,
je stále ve vyšetrování.

Tolyon Naegele
Koncem roku 1994 vydal pražský Ústav pro soudobé dejiny

v témer plném znení (ve svazku Soudobé dejiny 4-5/94, str. 580-590)
ceský preklad záznamu devadesátiminutového telefonického rozho
voru mezi generálním tajemníkem ÚV KSSS Leonidem Brežnevem
a prvním tajemníkem ÚV KSC Alexandrem Dubcekem ze dne 13. 8.
1968. Záznam predal v dubnu 1994 hlavní archivár Ruska, R. G.
Pichoja, prezidentu Václavu Havlovi. Zde reprodukujeme zhruba
polovinu záznamu.

Rozhovor se konal 10 dní po bratislavském summitu šesti clen

ských státú Varšavského paktu a týden pred invazí. Záznam vyvrací
argumenty o prevaze strategického odúvodnení intervence. Ukazuje
Brežneva nikoliv v tradicním svetle jako nelidského primitivního
tvora, ale jako zkušeného politika, lobbyistu, manažera a velice
dobre informovaného vúdce velmoci. Brežnev hledá možnost, jak se
vyhnout jednostrannému vojenskému rešení proti rostoucímu ideolo
gickému odchýlení ceskoslovenských reformistú. Avšak nepadne ani
slovo o verejném mínení, nýbrž vše se odehrává kolem kontroly, at
už nad masmédii, ci bezpecnostními složkami.

Podle záznamu Dubcek zní jako úredník vykonávající zbytkovou
funkci, na kterou už nemel ani velkou chut kvúli harašení ze sovet-

ské strany. Otrávený a podráždený gubemátor nepochopí, co vlast

ne bezprostredne hrozí, a vyzve Brežneva, aby prijal taková opatre
ní, jaká uzná za správná. Ovšem Brežnev nehrozí nicím konkrétním
a ani nenaznací, že sovetská opatrení by mohla být vojenská.

Dialog je místy shakespearovsky dramatický, jinde tragikomický
ci dokonce absurdní. Brežnev preskakuje mezi formálním a bratr
ským prístupem k Dubcekovi: [U vyká, tam tyká. Dubcek však
Brežnevovi vyká. Jenom krátce pred ukoncením rozhovoru - bud

prereknutím, anebo snad v naivní predstave, že je ješte nadeje, že
sovetská strana liž nebude klást takový dúraz na rešení sporu v nej
bližších dnech -, Dubcek ríká: "Pockej prece, Leonide lljici, až do
pléna." Múže to také být jen stenografický preklep.

Težište rozhovoru je v závazcích, které Dubcek údajne domlouval
s Brežnevem v Cierné nad Tisou, cástecne pri plenárním zasedání
obou delegací, cástecne v rozhovorech ctyrky (Dubcek, Cerník,
Smrkovský, Svoboda vs. Brežnev, Kosygin, Podgornyj, Suslov) a cás
tecne mezi ctyrma ocima. Mezi závazky bylo ovládnutí sdelovacích
prostredkú, zastavení antisovetské a protisocialistické propagandy,
provedení kádrových zmen a rozdelení MV a StB. Brežnev vychází
z pozice, že žádný ze závazkú nebyl splnen a že cas beží:

Brežnev: Alexandre Stepanovici, potreboval jsem s teboll dnes

nutne mluvit ... Nezdržuji te pi'íliš tímto rozhovorem?

Dubcek: Ne, prosím, soudmzi mi už rekli, že jste chtel se mnoll
mluvit.

Brežnev: Máme málo casu, proto dovol, abych prešel plímo k veci.

Znovu se na tebe obracím - mám obavu, že prostl'ed~)1 masové propa

gandy nesprávne vysvetlují naše porady z éierné /lad Tisoll
a Bratislavy. Snaží se útocit na zdravé síly, hlásají antisovetismlls
a antisocialistické ideje ... jde o organizovanou kampa /7 ... Na polit~y

171 jsme si vymenili názolY a došli jednomyslne k záverll, že existllií

všechny duvody pro to, abychom hodnotili vytvárející se situaci jako
porušení dohody dosažené v éierné nad Tisoll.

Dále diskutují o anlisovetských cláncích v masmediích a potom
dojdou k neplnení závazkú z Cierné nad Tisou:

Brežnev: jestli tyto otázky p,'edložíš dnes na predsednictvo, je ješte
možné na poslední chvíli zachránit vec bez velkých zdržení, bez vel
kých ztrát. Ztráty moholl být velké, potom bllde hu,'e.

Dubcek trvá na tom, že tyto otázky se budou rešit na plénu ÚV
KSC.

Brežnev: jestli te správne chápu, neplánuješ ani dnes projednávat

tyto otáz~y. Chci ti plímo položit otázku: Co to má znamenat, Sašo?

I v této veci nás klameš! Nemohu to hodnotit jinak než jako klam.

Dubcek: Leonide lijici, kdybyste videl, jak se u nás v predsednictvlt

tyto otázky prijímají, nemluvil byste tak. Slíbili jsme ,'ešit tyto otáZk}'

a prijímáme k tomu všechna opatl'ení, abychom je rešili správne.

Brežnev: Sašo, já nemluvím za sebe. Poli/byro me poverilo, a~)'ch
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s tebou pohovoli! a zeptal se te konkrétne: budeš dnes Fešit kádrové

otázky, nebo ne?

Dubcek se odchyluje od prímé odpovedi.

Brežnev pripomíná Dubcekovi, že v Cierné nad Tisou Smrkovský

prohlásil, že jakmile mu pošle Cerník dokumenty, Národní shromáž

dení to bude rešit v prubehu peti dnu.

Dubcek argumentuje, že situace je už jiná: ... U nás dnes probíhá

proces federalizace. Bude federace Slovenska, federace Cech. A tuto
otázku nelze nyní I~ešitdirektivním zpusobem v meNtku celé zeme do

té doby, dokud Slovensko a Cechy neprijmou oddelene pHslušné reše

ní. Proto dnes na pFedsednictvu mužeme rešit tuto otázku jenom tak,
že uložíme vláde a ministrovi, aby pripravili odpovídající zduvodne

ní pro konecné rešení o neco pozdeji.

Brežnev: Kdy?

Dubcek: V mesíci Njnu, koncem Hjna.

Brežnev: No, co ti na to Hci, Sašo? Cožpak to neznamená nový

klam? je to další fakt, že nás klamete, jinak to nemohu nazvat
a budu k tobe zcela otevrený: jestli nebudete schopni tuto otázku
rešit, pak se mi zdá, že vaše pFedsednictvo ztratilo všechnu moc.

Dubcek: Nevidím zde žádný klam, protože se snažíme splnit prija
té závazky. Ale splnit je tak, jak je to možné v existující složité situa
ci.

Brežnev: Ale ty pochop, že taková situace, takový postoj k plnení
závazkLi prijatých v Cierné nad Tisou vytváH docela novou situaci,

s kterou nemužeme souhlasit a která nás zrejme donutí k novému
zhodnocení situace a pFijetí nov)Ích samostatných opatlení.

Dubcek: Soudruhu Brežneve, prijímejte všechna opatFení, která

vaše politbyro uzná za správné.

Brežnev: Když mi takhle odpovídáš, tak jsem nucen ti Hci, Sašo,
že je to neseriózní prohlášení

Dubcek se nervózne snaží vysvetlit, proc se nedá spechat,

a potom dodá: ... Se vší odpovedností vám hkám, že jestli nám neveH
te, jestli nás považujete za podvodníky, tak si pFijmete taková opatle

1Ií, která vaše politbyro považuje za nutné.

Brežnev: Sašo, chápu, že jsi nervózní, chápu, že je to pro tebe

velmi složitá situace. Ale ty pochop, že s tebou hovoHm jako s pNtelem,
že chci pro tebe jen dobro .... Pravicáci nasadili všude své lidi, doslova

všude; ve všech prostledcích propagandy a masové informace sedí
pravicáci a dirigují všechno ples Pelikána, Císal~e, Kriegla a další

nicemy ("prochvosty'). Ale Lyjste tehdy v Cierné nad Tisou lekl, že se
s tOlltOprací vypoládáte, že žádnou naši pomoc nepotl~ebujete. Pevne

jsme se tehdy domluvili, že po Bratislave zastavíme veškerou polemi
ku. Já chápu, že máš težkosti, ale jedno nechápu, proc pro prekonání

techto težkostí nic nedeláte. Pojdme se ješte vrátit ke kádrovým otáz
kám. Vždyt proto, a~v se (vto otázkl' l"eši~I',myslím, není tleba casu.

Tyto otázky je možné Fešitna prvním pl~edsednictvu. A je tl~ebaríci, že
jste tehdy bez našeho nátlaku, zcela podle své vlastní vule, sami pro

hlásili, že tyto otázky vyFešíte doslova v nejbližší dobe.

Dubcek: Já sám tyto otázky nemohu I~ešit.Cožpak je jednoduché

soudruhu Brežneve, rešit takové otázky?

Brežnev: Ale jak to, že bylo jednoduché mluvit v Cierné nad
Tisou? Prece nelze ríci, že to byly pro nás nezodpovedné rozhovOlY

na lÍrovni dvou nejvyšších orgál1li vedení strany. je jasné, že nekte

rou otázku není jednoduché lešit, to ale neznamená, že o ní muže
me zcela nezodpovedne mluvit. Tak já chápu tuto otázku. Nelze mlu

vit, Sašo, tak podráždene jako ted ty. Mluvíme spolu o velmi vážných
a velkých otázkách, otázkách, které I~ešíosud nejen Komunistické

strany Ceskoslovenska, ale osud celého socialistického tábora.
Nežádám nic nového, nestavím pred tebe ani jeden nový požadavek.

Chci se od tebe pouze zcela jasne dozvedet, kdy hodláš splnit závaz

ky, o kterých jsme se dohodli na porade v Cierné nad Tisou. Pochop,

že nelze toto: setkají se dve bratrské strany, prijmou I~ešení,a behem
10 dnu se už objeví nové náznaky.

Dubcek: To nejsou nové náznaky, ale složitá situace, která vyža

duje prodloužení casu pro realizaci prijaté dohody.

Dále hovorí o chystaném plénu a sjezdu, na který, jak Dubcek

prizná, se ješte vúbec nepripravoval, nacež Brežnev ríká, že osobne

si nedovede predstavit, jak je možné v tak krátké dobe pripravit se

na sjezd, ale dodá, že "to je vaše vec". Nicméne sovetská strana usi

lovala o jeho oddálení, a po zahájení 14. mimorádného vysocanské

ho sjezdu 22. srpna, o jeho anulování. Brežnev se ptá, jestli Dubcek

muže informovat soudruhy v predsednictvu o jejich telefonním roz

hovoru, o sovetských obavách z nastaJé situace. Dubcek ríká, že to

neprodlene rekne Cerníkovi a Smrkovskému.

Brežnev odpovídá, že je to dobre, ale dodá: Ale já, Sašo, myslím,

že i ostatní soudntzi jsou také rovnoprávnými cleny predsednictva

a je nejak treba také je informovat o mém telefonátu. Musím ti Hci.

Sašo, že oni te velmi milují a velmi ti mohou pomoci, že to jsou tvoji
opravdoví prátelé a po dosavadní práci pl~ed lednou.ým plénem ipo

lednovém plénu, chceš-Ii to vedet, mohou ti lépe pomoci než Cerník
a SmrkovskÝ.

Dubcek: My ted máme na pledsednictvu jin) pOl~adjednání, ale

najdu možnost, jak informovat všechny soudruhy o tomto rozhovoru.
Což údajne Dubcek neucinil.

Brežnev: Sašo, jestli jsem te správne pochopil, nebudeš dnes na

pFedsednictvu projednávat ani jednu otázku, na ktel:ých jsme se
dohodli v Cierné nad Tisou.

Dubcek: Pouze tu o MV.

Brežnev: Jestli jsem ti rozumel, tlltO otázku U.V I~ešítetak, zcela tak.

jak jsme se dohodli v Cierné nad Tisoll.

Dubcek velmi podráždené opakuje všechno, co už reklo težkos
tech.
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Snímek František Dostál

Brežnev: Alexandre Stepanovici, je mi líto, že se mnou mluvíš tak

podráždené. Ve velkých vecech nemohou emoce zachránit situaci.

Tady je treba zdravý rozum, úsudek, vule a emoce tll nemají co delat.

Dubcek: Nejradeji bych to všechno nechal a šel pracovat na staré
místo. Proc jsem podráždený? Protože my jednáme, pracujeme, delá

me všechno pro to, abychom splnili dohodu dosaženou v Cierné nad

Tisou, a ~y nás stále obvinujete. Už druh.ý rozhovor mne obvinujete,

že nic nedelám, že vás klamu, že nechci rešit otázky, o kterých jsme
se dohodli.

Brežnev opakovane urguje Dubceka o neprodlené odvolání
Císare, Kriegla a Pelikána. Dubcek se ptá na dúvody, proc by to
melo být provedeno neprodlene, a Brežnev ríká, že to už bylo rece
no pri zaprotokolovaných rozhovorech v Cierné nad Tisou.

Brežnev: ...Krieglovi jsme prímo do ocí rekli, co je zac, co on je.
Otevrene jsme to rekli na plenárním zasedání. jaké ješte chceš zdú

vodnení, Sašo? Dobre, ty hkáš, že nemužeš rešit tyto otázky na pred

sednictvu, že je treba svolat rádné plénum. Ale já z t~ých odpovedí,
promin mi, nepochopil, budeš-li ,'ešit tyto otázky na plénu, nebo ne?

Dubcek: Na príštím plénu bude zvolen jiný první tajemník ÚV
KSC.
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Brežnev: Sašo, neupadej do krajnosti, to je nežádoucí rozhovor.

Brežnev se snaží presvedcit Dubceka, aby se setkal se sovetským
velvyslancem Cervonenkem a vysvetlil mu, jak chce rešit tyto otáz

ky

Dubcek: Nic víc nemohu Nci. Rekl jsem vše, soudruhu Brežneve,
a soudruhu Cervonenkovi nemohu Nci nic víc.

Tragický rozhovor se chvíli stane najednou tragickokomický:

Brežnev: Prosím tedy, rekni mi, budeš-Ii rešit tyto otázky Ila

plénu, nebo nebudeš.

Dubcek: A kdo Fekl, že nebudu?

Brežnev: Znovu uhýbáš od pNmé odpovedi, nechceš ríci: budeš,
nebo nebudeš?

Dubcek opakuje: ..Jestli si myslíte, že vás klameme, pFUmete opat

rení, jaká uznáte za vhodné. Toje vaše vec.

Brežnev: Vidíš-li, Sašo, opatFení, která uznáme za správná, lilYje

doslova prijmeme. A to správne Hkáš, že to je naše vec. Ale natolik to
není naše vec, nýbrž vec spolecná. Toto opatrení bychom lehceji p"ijí·
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mali, kdybyste ty a tvoji soudruzi byli více otevrení a rekli, co je to za
opatrení, která od nás ocekáváte.

Dubcek: Všechny otázky múžeme rešit svými silami. Ale jestli mys

líte, že je nutné prijmout opatrení, prijmete je.

Ovšem Dubcek neodpovídá Brežnevovi na to, jaká opatrení má

na mysli. Rozhodne Dubcek nemel na mysli okupaci peti armád

Varšavského paktu, ale spíš ocekával vynucené personální zmeny.

Brežnev opakuje, že Dubcekova strana klame, a dodá: ... My

všichni jsme si zvykli ti verit, vidíme v tobe vedoucího predstavitele

bratrské strany, ke které pristupujeme s velkou duverou.

Dubcek: Sel bych kamkoliv pracovat. Nelpím na této funkci. At se

tím zabývá kdokoliv, at kdokoliv bude prvním tajemníkem ÚV KSC.

Nemohu dál pracovat bez dostatecné podpory, v situaci neustálého
napadání.

Brežnev: Sašo, chci ti otevrene ríci, že všechny ty težkosti, o kte
lých hovoríš, jste si zavinili sami. Prehlédli jste, že pl~ed vašima

ocima dosadili Císar a Kriegel do tisku, rozhlasu a televize své lidi.

Lidi, kteh nemají nic spolecného s Komunistickou stranou
Ceskoslovenska. Sami jste si vytvorili kádrový problém. Sami jste si

vytvorili všechny problémy. o kterých nyní hovoNš. My jsme vám pro

blémy nevytvorili. Práve vy jste zkazili všechno, ztratili jste moc
a nyní si stežujete. je mi líto, že náš rozhovor považuješ za napadá

ní, a ne za podporu. Práve za podporu považuj to, o cem s tebou

nyní hovorím. To není napadání tvé osoby.

Dubcek: Leonide lljici, prosím vás, I~eknete,co delat?

Brežnev: je mi težko dávat ti rady. Ale chci to ríci, že budeš-li

sám, budeš-li balancovat mezi pravicí a levicí, nic nedokážeš ...

Brežnev zase napadá Císare, Kriegla a spol. A vy se s ním dosud,

nevím proc, patláte, miliskujete. Pozorne se, Sašo, podívej kolem.

Nechci ti ríkat jména, ale znáš lidi, o které by ti stálo za to se opJYt

a s jejichž oporou bys vyrešil všechny problémy. ješte jednou ti ríkám,
že ti chci tímto rozhovorem z duše pomoci ... Nežádáme nic velkého.

Splníme to, o cem jsme se dohodli, ani o fous víc. Na tvou otázku, co
delat, ti mohli odpovedet. jestli chceš, abychom se nehádali, splií to,

o cem jsme se dohodli. Postavme se patricne na odpor pravicovým

silám. je treba na ne uderit do sjezdu. VdeNt tak, aby se nevzchopi(y.

jen za této situace prijde Komúnistická strana Ceskoslovenska s dob
rou tvárí na sjezd.

Dubcek: Cožpak si myslíte, že já to nechci? ení pravdepodobné,

že Dubcek chtel uderit tak, aby se pravicové síly nevzchopily. Spíš

odpovedel jen na Brežnevovu poslední vetu, že chtel, aby KSC prišla

na sjezd s dobrou tvárí.

Brežnev: Ne, nemyslím, já ti vehm, Sašo ... Ale prosím, abys pocho

pil, že jestli nesplníš vše, o cem jsme se dohodli, ješte jednou podo(ý

ká11l:práve to, o cem jsme se dohodli ... Pak bude konec duvelY.

Chvíli poté se Brežnev vrátí k opatrení:

Brežnev: .. .A ted mi ríkáš, pi'ijmete taková opatrení, která politby

ro ÚV KSSS považuje za nevyhnutelná. Ovšem souhlasím s tebou

v tom, že budeme prijímat taková opatrení, která budeme považovat

za správná. Mimochodem, chtel bych se te zeptat na rozhodnutí,

která jsme prijali v rámci "ctyrek" [v Cierné nad Tisoul Sveril ses

s tím soudruhu Bilakovi a ostatním tvým blízkým soudruh.Lim?

Dubcek: Ano ..

Brežnev: To jsi, Sašo, udelal správne. Tojsou tvoji nejspolehlivejší,

nejbližší plátelé. já ti naléhave radím: opírej se o ne a tehdy zvítezíš.

A nebudeš muset cekat na plénum; všechny otázky mLÍžeš s jejich

pomocí rešit na predsednictvu.

Dubcek: Pockej pFece, Leonide lljici, do pléna.

Brežnev: No, jestli toto plénum bude brzo, tak konecne pockám,

imy pockáme.

Pred koncem rozhovoru Dubcek prohlašuje: .. my neodmítáme

plnit dohody z Ciemé nad Tisou. jde jenom o lhtitu plnení, vždyt

konkrétní lhlity se v dohode neuvádely, a potrebnjeme cas, a~)'chom

to vše splnili.

Brežnev: Tak tuto otázku nestav. Tak jako pri každé otázce, byly

dohodnu(y konkrétní lhu~y. Vždyt jestli jsme rekli, že to bude Fešeno

v nejbližší dobe, do sjezdu, tak už je lhlita plne vymezena. To nejsou

dva tri dny, ale když do sjezdu, tak je jasné, že všechno musí být

rešeno l~ekneme v srpnu.

Dubcek: já vás ujištuji, soudruhu Brežneve, že udeláme všechno

pro to, abychom splnili dohodu.

Brežnev: Dobr'e, budeme pozorne sledovat vývoj událostí. ..

Dohodli se pokracovat v rozhovoru, až skoncí zasedání predsed

nictva ÚV. Avšak znovu spolu mluvili až po invazi, když byl Dubcek

prevezen v poutech do Moskvy na jednání mezi predsednictvem

a politbyrem.

Tento záznam by dobre sloužil jako povinná cetba pro studenty

politologie, mezinárodních vztahli a diplomatických dejin a snad

i pro studenty dramatického umení. Svedcí o zoufalství situace.

Pravdepodobne kdokoliv, kdo by nebyl schopen splnit všechna

Brežnevova prání v dané Ihlite, by asi skoncil stejne špatne ci hM,

než skoncil Dubcek. I kdyby predsednictvo ci plénum vyhovelo

Brežnevovým požadavklim a tím by oddálilo pravdepodobnost

vojenské intervence, težko verit, že masmédia a verejnost by neklad

ly obrovský odpor. Avšak po bleskové sovetské intervenci odpor

postupne ustal. O

]olyon Naegele, zpravodaj Hlasu Ameriky, akreditován

v Praze od roku 1985
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Je to kontinuita hodnotových systémú, které existují možná trochu
nezávisle na našem chtení.

pro Luboše Dobrovského,
vedoucího Kanceláre prezidenta republiky

1. Mohl byste nám ríci neco o sobe?

Je mi 63 let a mám stále intenzívnejší pocit, že v mém osobním
živote není nic tak významného, abychom se tím museli zdržovat.

V mém verejném živote jsou snad okamžiky, které pro me byly velmi
podstatné, byl to podpis Charty 77 i moje úcast na nekterých jejích
dokumentech. Setkání s lidmi, kterí byli jádrem chartovní aktivity, byla
pro me neuveritelne dúležitá, umožnila mi orientovat se ve svete na

základe ponekud jiných, presnejších kritérií, než jaká jsem mel pred
Chartou. Pak jsem se ocitl v situaci, kdy nezbylo, než abych sám plnil
výzvy, které jsem adresoval svým ctenárúm jako prispevatel nejrúznej
ších samizdatových periodik ci dokumenru Charty, a ocitl jsem se ve
víru událostí po listopadu 89. Jak moc ci jak málo jsem splnil svá vlast
ní ocekávání, to patrí do kategorie vecí, o kterých nechci hovorit. Do
jaké míry jsem splnil ci nesplnil ocekávání lidí, jimž jsem se ocitl na
ocích, to budou muset posoudit oni.

V soucasné dobe jsem vedoucím Kanceláre prezidenta republiky.
Mým úkolem je pripravovat a obstarávat prezidentQvi všechny potreb
né informace, zpracovávat je tak, aby je mohl kvalifikovane použít pri
výkonu svých pravomocí. Ani já ani moji spolupracovníci v Kancelári
prezidentovi neradíme, jsme mu k dispozici.

2. Mužete ríci pár slovo panu prezidentovi?

Víte, o prezidentovi se hodne hovorí, hodne píše a myslím si, že se
v tom bude ješte dlouho pokracovat. Je zbytecné opakovat, co je obec
ne známo. Reknu neco, co má snad jistou výjimecnost. Znal jsem
Václava Havla dávno pred tím, než se ujal své funkce. Znám ho jako
dramatika, znám ho z období chartovního. To, co mi na nem imponu
je, je nemenitelnost principú, z nichž vychází ve svém živote. Ve svém
živote umeleckém i ve svém živote verejném. Je to proste clovek maxi
mální dúslednosti. A to je to, co me k nemu poutá, to, ceho si vážím.

3. je pan prezident spokojený prezident?

Myslím si, že by spokojenost v jistém smyslu mohla znamenat, že
by musel odstoupit ze své funkce. Protože spokojit se se stavem,
v nemž práve jsme, znamená ztratit jakousi sílu, ztratit dynamicnost.

Václav Havel prece vždycky byl ve své verejné cinnosti i ve své ume
lecké cinnosti charakterizován tím, že pripomínal rizika daného stavu,

že upozornoval na nejrúznejší nebezpecí, která se nám mnohým treba
zdála být nevýznamná, a umel dopo111citi cesty, jak se dúsledku techto
rizik vyhnout.

Myslím, že prezident je spokojen s tím, že má možnost v míre,
jakou mu stanovuje ústava, prezentovat jistá stanoviska, podporovat
onu kontinuitu názorovou, historickou kontinuitu, která je, byla a mela
by býti pro budoucnost vlastní této ceské spolecnosti. Je to kontinuita
nenapadnutelnosti jistých obecných mravních kritérií, mravních norem.

4. já myslím, že proto je Václav Havel enormne populární ve svete, ale
u nás se hodne obcanu domnívá, že distance mezi Kancelárí a každo

denní problematikou je pi'íliš veliká. Múžete se k tomu vyjádrit?

Samozrejme to tak je. Clovek, který stojí v cele státu, má z dúvodú
zcela pochopitelných a prímo fyzicky definovatelných trochu jinou
zkušenost z každodenního života než clovek, jehož pracovní den má
jiný rytmus a na jiné úrovni. Ale že by tu byl naprosto odlišný prožitek
stavu spolecnosti, že by se individuální životní prožitek Václava Havla
nejak radikálne lišil od individuálníl10 prožitku jakéhosi statisticky defi
novatelného obcana tohoto státu, to popírám, to tak není. Prezident
má velmi castý a velmi hluboký kontakt se spoustou lidí. Kancelár mu

zprostredkovává kontakty s lidmi, kterí mu píší dopisy casto velmi kri
tické, a prezident zná obsah techto dopisú, reaguje na ne a delá kroky,
které vedou i k upozornování na jistá obecná rizika. Jeho schopnost
navazovat kontakty s každým, kdo se mu priblíží, je nadprúmerná.
Myslím si, že má dobrý prehled o psychologickém prožitku jednotli
vých obcanú v této chvíli našeho složitého transformacního procesu.

Zjištujeme, že nekteré, zejména kritické výroky na prezidentovu
adresu se stávají zajímavými pro novináre. To je správné. Ale vúbec
nemusí prece podávat obraz o tom, jak je prezident vnímán. Já bych
neprecenoval ten sdelovacími prostredky zvýraznovaný kritický tón.
Hlasy obdivné a souhlasné se i z dúvodú vkusu a slušného vychování
publikují méne.

5. Myslíte, že parlament se také lepšípostupne, spolu s legislativou?

Já nepatrím mezi ty, kterí se pri slove parlament otrásají hrúzou.
Jsem dokonce nekdy prekvapen obrovskou schopností parlamentu

vykonat tolik legislativní práce. Samozrejme vnímám i jeho nedostatky;
je tam plno lidí, kterí se mne svými vystoupeními, politickými názory
i zpúsobem, jak je prezentují, ani trochu nelíbí nebo dokonce jsou mi
jejich postoje nemilé. Ale to je prece také prirozená vec. V zavedených
demokraciích bývá školou pro budoucíl10 poslance obvykle komunální
politika - jenomže na to [U nebyl cas. Ale to prijde, krok za krokem se
to bude vyvíjet. Ze své úrední povinnosti musím zkoumat nekteré
zákony a zdá se nrne, že ne vždy bývají prijaty v podobe, která by
uspokojovala politickou i právní odbornost. Proto, a v dúsledku práce
Kanceláre, kterou rídím, prezident nekteré z tech zákonú vrací. V žád
ném prípade ješte nevrátil žádný zákon v rozporu s názorem

Kanceláre. Naopak, bylo to vždy na základe dobrého zpracování argu
mentú.

6. Podávají novináh politické zprávy reálne a s urcitou ba/anál

Já si to o ceské žurnalistice zatím nemyslím. Mám spoustu výhrad

práve k té nevyrovnanosti. Zdá se mi, že jistá cást našeho tisku nebo
našich sdelovacích prostredkú je prece jenom znacne ideologizována.

Urcité skupiny žurnalistú dávají nad míru mého vkusu najevo svou prí
slušnost k tomu ci k onomu stranickému programu, a to, co uniká,

alespon v mém videní a v mém ctení, je obecnejší zájem státu a spo
lecnosti. Myslím si, žé to je takové vychýlení na druhou stranu: žurna
listika byla ideologická a zatížená podporou komunistického režimu,
ted ta možnost svobody vychyluje nekdy žurnalistiku do druhé extrém-

16



n nova:.lHtDrnnosL-

ní polohy. Ale nevidím to jako neco neprekonatelného, co by bránilo
pozitivnímu rozvoji spolecnosti. Jenom to nekdy mate a snad i zaráží.

7. Takže zlepšuje se ceská spolecnost?

Jsem o tom presvedcen, ale zároven osobne vnímám celou radu

rizik, která nejsou vcas pojmenovávána a po~tihována dostatecným
poctem osobností, které by svou autoritu ve spolecnosti odvozovaly

nikoliv ze své funkce ci ze své pozice politické. Prál bych si, abychom
tu meli nejakou skupinu lidí, která svou mravní autoritu odvozuje od
svých výkon li obcanských. Ale pripomenu-li si to, co znám z cetby,
takové výjimecné skupiny autoritativních osobností, které tvorily
nekdejší redakci Lidových novin nebo skupinu kolem Peroutkovy
Prítomnosti, tak to je presne to, ceho se mi tady zatím nedostává.

8. Myslíte si, že dosavadní postup vlády bude navozovat takovýto vývoj,

který siprejete, nebo že to spíše brzdí?

Já se domnívám, že politický program koalice není prekážkou pro

vznik takové morálne vlivné skupiny. Prekážkou je tech uplynulých 50
let, tj. období druhé republiky, protektorátu, potom 40 let totalitního
režimu. To znemožnilo kontinuální vývoj takových intelektuálních sku
pin, to znemožnilo vývoj politicky méne závislé inteligence. Do rozho
dujících rolí ve spolecnosti se dostávají lidé casto s minimálními zkuše
nostmi a v dúsledku minulosti také casto lidé s nedostatecným vzdelá
ním. To jim neumožnuje navazovat na tradice. To jsou veci, které jsou
spojeny se složitejšími spolecenskými procesy, a vládní koalice, delá-li
podle mého velmi osobního názoru nejakou chybu, pak ji delá v tom,
že se temto složitým sociálne stratifikacním procesúm nevenuje.

a druhé strane vidím nadeji, a to v mladých lidech, ve studentech
vysokých škol. Kdybych mluvilo nejakém už etablovaném okruhu, tak
si myslím, že lidi kolem redakce Respektu patrí do skupiny lidí mla-

dých, kterí velmi intenzivne usilují o prohloubení vzdelání, o jakousi
kontinuitu a pojmenovávání hodnot, o jejich stabilizaci. To, co nám
schází, je vytvorení nejakého vskutku nezávislého tiskového orgánu,
deníku, který by s menší závislostí na aktuálních politických progra
mech jednotlivých politických stran smeroval v jakémsi klidu do vzdá
lenosti delší, než jsou ctyri volební roky.

9. Chtel bych se ale zeptat vás: myslíte si, že taková skupina lidí bude
postupne, a to pomerne rychle, vznikat také okolo redakce Nové

Prítomnosti, kterou jste vy takzvane vydupal ze zeme?

Samozrejme je to moje prání, a také cítím, že by tu takový vývoj

mohl být. Jsem asi vetší optimista než jiní lidé, ale nicméne musím dnes

usilovat mnohem více než dhve, abych vúbec zústal tam, kde jsem.
Myslím nejen financne. Ovšem dojít nejaké vdecnosti, mít z práce pi'í

jemný pocit a ne jen slyšet kritiku, je stále težší. Druhá vec je, že jsme

v zacátecní fázi rozvoje spolecnosti, která se venuje otázkam kvality
budoucnosti pres aktivní zásahy do prítomnosti a pochopení skutecné

minulosti. Jsem presvedcen že konsolidace a potom integrace médií

a klubli, které se zabývají nejen ciste ekonomickou prací, je nutná,

a lidé, kterí se zabývají temito vecmi, se potrebují setkat. Doufám, že se
mi podarí vytvorit jiskru, která by se stala plamenem.

10. Vei'íte, že všechno v lidském živote individuálním i v živote spolec

nosti mohou vyrešit zákony trhu?

emohou, protože to, co je samou podstatou lidského života, se
reší mimo trh. To je presne to, o cem jste hovoril, to je presne to, že to
nejpodstatnejší, ten pocit jakéhosi životního naplnení, se múže dostavit
teprve tehdy, když odejdeme z tržište.

Rozhovor zaznamenal a vedl Martin I Stránský

SnímekJil1drich Streit
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KULTURA

Okouzlení
totalitou

Denne nás sdelovací prostredky informují
o extremistických politických hnutích u nás. 11.
kvetna došlo v Holešove ke srážce anarchistu

a skinu - televizní kameraman zachytil tvrdou
rvacku dvou príslušnic neprátelských skupin.
Padesát let po skoncení nejstrašnejší války v deji
nách mladí chlapci obdivují ty, kterí ji rozpoutali.
Dokonce existují iHitlerovi ctitelé stredního veku.
"Mein Kampf" je cten nejen jako historický doku
ment z temného údobí dejin. Stalinovi ctitelé
nejsou tolik videt - od pádu komunismu uplynulo
teprve pet let. Ale nepochybne existují a všichni
nemají duchodový vek. V Rusku dokonce obcas
spolecne demonstrují komunisti, fašisti a monar
chisti - proti demokracii. Není divu: spolecne touží
po vláde silné ruky.
František Kautman

Bylo už mnohé napsáno o tom, jak a proc svádely totalitní režimy
obcany. Pokud hladové a nezamestnané vrstvy uverily populistickým
slibum, jejichž splnení by vyrešilo jejich existencní situaci, není to nic
nepochopitelného. Dost už bylo receno také o levicových, módních
náladách evropských intelektuálu ve dvacátých až ctyricátých letech
našeho století. Zkušenosti obou svetových válek, hospodárské krize,
slabost demokracie, chiliastická vzepetí unavených individualistú, tra
dicne kriticky a opozicne naladených vúci vládám a spolecenským

rádúm, leccos vysvetlují.

Je tu však fenomén stále ješte nemálo záhadný. Jak se mohlo stát,
že lidé vysoce talentovaní, umelci, myslitelé, byli okouzleni totalitními
režimy "u moci" natolik, že vúci nim náhle ztratili veškerou kriticnost
a dali se bezvýhradne do jejich služeb? Premýšlel jsem o tom v souvis
losti s uvedením trídílného dokumentárního filmu Ray Mtillera o Leni

Riefenstahlové (Síla obrazu), nejprominentnejší herecky a režisérky
a také dokumentaristky Hitlerova emecka. Leni byla osudem vybave

na prímo pohádkove: krasavice, mnohostranne talentovaná, pracovitá,
houževnatá, statecná. Navíc mela príležitost pracovat s predními tvúrci
nemeckého filmu dvacátých a tricátých let, tedy v dobe, kdy patril ke
svetové špicce. Ješte v devadesáti letech je to púvabná, fyzicky zdatná,

sveží žena. A tato dáma tocila Hitlerovy partajní sjezdy a ješte dnes
neumí (nebo nechce) vysvetlit, proc ji Hitler natolik oslnil, že nesmela
(nemohla nebo nechtela) videt zlocinnost jeho režimu. Její dokument

o berlínské olympiáde z r. 1936 (Oslava krásy, 1938) patrí prý mezi
deset nejlepších filmú sveta.

A jsou tu další nacismu prizvukující: M. Heidegger, jeden z nejvet
ších filosofú XX. století. Dva giganti ruské literatury: Vladimír
Majakovskij a Maxim Gorkij. Oba na svou kolaboraci doplatili, nejen
svým dílem, ale i tragickým koncem. Fu turistický avantgardista
Majakovskij vzal Leninovu revoluci za svou. tak jako jeho italský kole
ga Marinetti vzal za svúj Mussoliniho fašismus. Gorkij však byl zprvu
osttým odpúrcem bolševikú - poté pobýval dlouhá léta v zahranicí
a Stalin jej doslova lákal a vábil, aby ho dostal zpátky. A dostal. Gorkij
se mu nejen postavil do cela zglajchšaltovaného svazu spisovatelú, ale
psal mu plamenná provolání typu "S kým jdete, mistri kultlllY'" a vydá
val "osobní svedectví" o tom, jak krásne jsou v táborech gulagu prevy
chovávány "asociální živly". Jeden z nejvetších predstavitelú filmové
avantgardy Sergej Ejzenštejn Stalinovi tocí kultovní historické filmy tak
"presvedcive", až je to i na Stalina moc (zákaz 2. dílu Ivana Hrozného).

Johannes Becher se stane ministrem východonemecké vlády.

A u nás rada levicových umelcú dostává v padesátých letech aspon
nejakou ministerskou funkci: I. Olbracht, M. Majerová, V. Nezval. Je
pravda, že ezval leckomu pomáhá Qakub Dem!). Obhajuje své staré
lásky (Apollinaire). Je však prítelem a blízkým spolupracovníkem V.
Kopeckého, L. Stolla aJ. Taufra. Radí se s nimi, pripravuje "kulturnepo
Iitickou" strategii a taktiku. A píše oslavné hymny na Stalina, na
Gottwalda. Nemúže ale nevedet, že svou poezií podpírá zásadne amú
zický režim. Je to komedie' Proc psal Zpev míru' Ríká se, že tu sklad
bu mínil ironicky. Ale já slyšel její text recitovat autorem ješte z rukopi
su a mel pritom slzy v ocích, jak to prožíval. Byla to snad póza, diva
dlo? A pro koho je hrál (šlo o soukromé setkání dvou prátel v jeho
byte)!

ebo E. F. Burian. Za války násilne vytržen ze své tvúrcí práce,

zopakoval si v rychlosti v nekolika poválecných mesících témer celý
repertoár pred válecného Décka. A po roce 1948: tápání, organizování.

Nechal si obléci uniformu majora, aby mohl být vedoucím armádního
divadla. A ke konci života zoufale hledá, aby vytvoril dramatické dílo,
které by bylo dobré a prijatelné režimu.

Jiste nemálo púsobila dobová atmosféra. Jak to bylo možné' ptají se
dnes mladí, ale také ti, kdo byli ocitými svedky - když se dívají na
dobové hrané i dokumentární filmy a když naslouchají dialogúm
a komentárúm, púsobícím dnes trapne a smešne, Vždyt Hitlerova
a Mussoliniho vystoupení jsou skutecne klauniády. Goebbels je odpor
ný nejen tím, co ríká, ale samým svým zjevem (to priznává
i Riefenstahlová - nebyl prý "její typ") .. .veliký·' Stalin byl malý mužík
s prasecíma ockama, mluvící topornou ruštinou, Václav Kopecký
s oblibou upadal do trapne vemlouvavého, uslintaného patosu.

Kde jsme meli uši a oci' ptají se dnes radoví obcané, kterí zcásti
uprímne ci méne uprímne jásali, zcásti to trpeli a z menší cásti jen pro

sebe nenápadne temne mruceli. Ale kde meli oci a uši vysoce talento
vaní, nekdy geniální umelci a myslitelé' Kde zústala jejich srdce
a mozky' Toužili snad jen po blahobytu a podílu na moci jako cetní
jejich netalentovaní kariéristictí kolegové, kterí se chopili své šance?
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Lichotila jim prízen mocných, ba nejmocnejších, s nimiž mohli obcas
i komunikovat? eco se tak vysvetlit dá, ale zdaleka ne všechno.

Slabost charakteru~ Snad i to. Sua charakteru nemusí být prímo úmerná
sue talentu, to známe. Ale génius a zlocin jsou neslucitelné - to napsal
Puškin v básni Mozart a Salieri. (Dnes to lze využít ve prospech
Salieriho, který, jak se ukazuje, byl velkým umelcem, nemohl proto
Mozarta otrávit, jak se romanticky traduje.) Jebo místo onech tvurcu
v dejinách lidského ducha bylo zveliceno práve oslavami, jimiž je tota
litní režimy zahrnovaly, zejména po jejich smrti, kdy už pominulo
nebezpecí, že by se mohli proti režimu postavit~

Jiste je dost príkladú sporných.Ale o velikosti Majakovského,
Gorkého, Ejzenštejna, Heideggera, Riefenstahlové, Nezvala ci E. F.
Buriana nepochybujeme.

Šlo tedy o lidské selhání? Možná, že šlo. Ale nekdy bylo motivová
no púvodne humanistickými pohnutkami. Ti, kdo byli ve své dobe

presvedcenými komunisty, ztotožnovali komunismus s humanismem.
(V Masarykových Ideálech humanitních má Marxúv socialismus zvláštní
kapitolu, i když Masalyk zde výslovne odmítá Marxúv amoralismus.)
U Hitlerova nacismu je to složitejší. Ale podarilo-Ii se v tehdejším
Nemecku posunout do centra všech problémú nacionalismus, pusobilo
Hitlerovo heslo "Wer ein Volk retten will, kann nur heroisch denken"

(Kdo chce zachránit národ, musí myslet hrdinsky) jako spolecensky
pozitivní program. Prítelkyne a souperka Leni Riefenstahlové Marlen
Dietrichová se hned po roce 1933 ocitla s židovskými nemeckými
umelci v emigraci v radách presvedcivých kritikú Hitlerova režimu.

Leni se stala ztelesnením nacistického ideálu Ženy, svými koreny saha
jícího do bájeslovného sveta Wagnerových oper. Podobne pro
Gorkého se stala komunistická diktatura vládou jeho "bosákú", pro

ezvala ríší ,.podivuhodného kouzelníka". To byly ideologické kon
strukce. Jejich fasádou byly sportovní a vojenské prehlídky, monumen
tální výstavba kanálú a dálnic, blesková válecná tažení. Za ní pak byly
koncentráky, gulagy, holocaust, znásilnení každé svobodné myšlenky
a svobodného umeleckého projevu. Co se delo v hlavách tech veliká
nú, když se svet jejich iluZÍ a predstav viklal, hroutil nebo nakonec
zhrouti\l Nevíme, a snad se nikdy nedozvíme. Takže se tem našim
namnoze nezletilým extremistúm nemúžeme divit - jestliže oslneny
totalitou /slibující porádek, bezpecnost a blahobyt/, selhaly i geniální
mozky a veliká srdce. Ale dúvod k bezstarostnosti to není. Spíše na

~k O

František Kautman, PhDr., CSc., spisovatel a publicista

Mesíc Bosny a Hercegoviny
Nadace Patriae ve spolupráci s nadací Clovek v tísni porádá dne 14.

zárí 1995 ve panelském sále Pražského hradu Slavnostní vecer k zahá

jení Mesíce Bosny a Hercegoviny. v jehož rámci probehne nejen
v Praze, ale i v dalších ceských a moravských mestech nekolik desítek
kulturních, spolecenských a politických akcí, na nichž se bude podílet
okolo triceti institucí a organizací. Záverecný koncert se koná 13. ríjna
1995. Celý tento komplex událostí probehne pod záštitou prezidenta

Václava Havla a je zasvecen konfliktu základních duchovních a kultur
ních hodnot lidské civilizace s hrubým násilím a bezohledností válec-
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ného besnení. Nejde tedy jen o vyjádrení solidarity s trpícími lidmi
a podporu civilním obetem vuci násilí, ale o pokus o symbolickou

obranu podstaty lidského spolecenství, které je katastrofou Bosny
a Hercegoviny ohroženo v samých základech.

Kresba Miroslav Barták

Divoký skeptik,

oddaný ftlosofování
Paul Feyerabend, autor knih Sbohem rozumu, Veda jako umení,

Veda ve svobodné spolecnosti a neblahé publikace Proti metode, zemrel

sedmdesátiletý 11. 2. 1994 v Ženeve. Feyerabend byl nazýván jak .,nej
vetším neprítelem vedy" (Nature, 1987), tak .,Salvadorem Dalím filoso
fie" (Scientific American, 1993). Byl profesorem filosofie vedy postupne

na univerzitách v Londýne, Berlíne, Yale a Aucklandu, do výslužby
odešel z Kalifornské univerzity v Berkeley a z Federálnulo technologic
kého institutu v Ženeve.

Až do svých posledních dnu bojoval proti rúzným formám okouzle
ní z vedy ci z filosofie. V posledním sloupku, ktelý napsal pro texaský
intelektuální a filosofický casopis Common Knmvledge, který rediguji.
odsoudil Feyerabend (s témer necitelnými poznámkami, byl paralyzo
ván mozkovým nádorem) provolání signované velicinami jako
Gadamer, Derrida, Ricoeur, Putnam, Sciama, Prigogine, jakož i prezi
dentem Evropského parlamentu: dokument se dovolál'al vládní pomoci
pro .,studium filosofie" a filosofii nazýval .,trvale efektivním elixírem
života". ,:práve naopak," psal Feyerabend (vecný oponent a nikdy apo
loget), ..filosofie není tou Dobrou Vecí, která bude stále obohacovat
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lidskou existenci; je to jen carodejnický lektvar s obsahem nekterých
smrtonosných složek."

Ve svém vlastním životopise jak jsem zabíjel cas - o jehož prijetí do
tisku se dovedel od své ženy Grazie, fyzicky, okamžiky pred smrtí 
píše Feyerabend o svých filosofických a pedagogických zacátcích: když
byl jako petiletý na farme své tety, "vlezl do kurníku, zavrel dvírka a jal
se poucovat slepice - to byla výtecná pruprava pro mé pozdejší povolá
ní". Když jednou teta jednu slepici zarízla, Feyerabend "osvobodil zbylé
ptactvo" a ze vzdáleného vršícku pozoroval, jak teta "hejno usmernuje".
Na reálném gymnáziu objevil Descartese. Když prišel domú, "vysvetlil
mamince, že existuje jen proto, že existuji já, a beze mne by tedy neme
la šanci". Studoval drama a operu a jednou dokonce odmítl místo asi
stenta u Bertolta Brechta; záhy si uvedomil "dramatické možnosti usuzo
vání a byl fascinován mocí, již argumenty mají nad lidmi".

Byl skutecne takovým neprítelem vedy? e. Proste jen veril, že
"svet, vcetne sveta vedy, je entitou komplexní a rozptýlenou, jež se
nedá zachytit teoriemi a jednoduchými pravidly". Podle nej "není jeden

VEDA

Dejiny zvuku
Tam, kde sa spája princíp evo!úcie so systémom
komunikácie sa zacína vetká absurdná dráma,
ktorú poznáme pod názvom život. Evo!úcia sa rodila
v komunikácii a komunikácia v evo!úcii - aké prosté
a triumfá!ne! Ako sám život ...

Eduard Chme1ár

Na pociatku bol a informácia - povedal by dnes Ján. Ale informá
cia so sebou nepriniesla automaticky komunikáciu. Inými slovami:
mažeme si pokoj ne predstavit šírenie informácie bez komunikácie,
ale nie komunikáciu bez informácie. Interakcia hmotných castíc sa
realizuje vzájomnou výmenou informácií. No tieto telesá spolu
nekomunikujú, pretože nie sú schopné reagovat na vplyvy prostre

dia samostatne. To znamená, že odpoved castice na signál nie je jej
vlastným výsledkom ale iba odrazom posobenia iného elementu.
Rozdiel medzi interakciou a komunikáciou mažeme postrehnút aj
v skutocnosti, že kým interagujúce teleso prijíma ci vysiela informá
ciu bez dalšieho spracovania, komunikacný partner prijatú informá
ciu dokladne spracuje, roztriedi (maže ju dokonca aj uskladnit) a až
na základe tohto procesu sa sám rozhodne pre adekvátnu reakciu.
Takto je jasné, že komunikácia maže byt doménou len a len živých
systémov. Komunikácia jednoducho vdýchla hmote život.

Ako vidíme, zrod komunikácie odstránil mechanickú reakciu

hmoty na cudzí podnet a nahradil ju aktívnym využívaním informá-
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zdravý rozum, je jich mnoho... ení ani jeden zpúsob vedení, veda; je
mnoho takových zpúsobú a byly efektivní v tom smyslu, že držely lidi
naživu a cinily jejich existenci srozumitelnou, a to do doby, než byly
zniceny západní civilizací. Veda sama má nesouhlasné složky s rúzný
mi strategiemi, výsledky a metafyzickými krajkami. Je to koláž, nikoli
systém."

Feyerabend casto proklamoval svúj cíl "osvobodit lidi z tyranie
filosofického zatemnování a abstraktních konceptú jako ,pravda', ,rea
lita' a ,objektivita"', ale naneštestí (aspon podle svého mínení)
a s dávkou vývojové ironie, skoncil "zavádením konceptú stejne
rigidních jako ,demokracie', ,tradice' a ,relativní pravda"'. Jako vedec
ký a kulturní relativista nedošel obecného porozumení a uzavrel svúj
život úvahami, že "každá kultura je potenciálne všemi kulturami" a že

speciální kulturní znaky jsou promennými projevy "jedné lidské priro
zenosti". Paul Feyerabend byl vzácným paradoxem - divoký skeptik,
oddaný filosofování a zároven úmyslu osvobodit lidstvo z jeho filoso
fických retezú. Paul Nelsen, Univ. oj Dal/as, Texas

cie vo svoj prospech. Takýmto sposobom sa zo vzájomného ovplyv
novania hmoty a informácie vyvinula komunikácia, co prakticky
sposobilo vznik života.

Zdá sa, že najstaršími komunikacnými prostriedkami sú chemické
signály. Nemáme žiadne dokazy o tom, že by sa mohli prvotné

živocíchy dorozumievat iným než chemickým sposobom. Tým však
nie je otázka primitívnej komunikácie definitívne vyriešená. V pod
state existujú dva názory na to, ako sa prvotné jednobunkové živé
organizmy dorozumievali. Prvý sa opiera O jednoznacnú skutocnost,
že viaceré druhy živocíchov vylucujú do prostredia látky, ktoré
dostali názov feromóny. Toto z etymologického hradiska trochu
neštastné slovo zastupuje nie vermi pocetnú triedu biologicky aktív
nych látok, ktoré sú schopné poskytnút okoliu informácie o roz
nych vlastnostiach daného živocícha, najma (a povodne) však
o výskyte potravy. Chemické signály majú pritom jednu nespornú
výhodu, ktorá ich odlišuje od zrakových ci sluchových prostriedkov
komunikácie - zotrvacnost v priestore a case. Vona jednotlivých
druhov feromónov ostáva v atmosfére od niekol'kých desiatok
sekúnd až po celé mesiace. To znamená, že chemická komunikácia
sa maže uskutocnit aj bez prítomnosti odosielatera informácie.

• ezabúdajme však ani na druhý možný najstarší sposob komuni

kácie. Niektorí bádatelia sa domnievajú, že fylogeneticky staršou
formou interbunkovej komunikácie by mohla byt výmena genetic
kých informácií medzi jednobunkovými organizmami pomocou
plazmidov - vnútrobunkových castíc, ktoré sa vylucujú z tela hunky.
Tento názor by podporovala skutocnost, že aj dnešné baktérie
komunikujú takýmto sposobom. V každom prípade je v súcasnosti
populárnejšia (no nie presvedcivejšia) prvá možnost vzniku komu
nikácie. Podaktorí dokonca špekulujú, že skor než živocíchy vyvi
nuli takú primitívnu biologickú funkciu akou je feromonálna komu
nikácia, museli získat citlivost na tie chemické látky, ktoré nesk6r
slúžili na zistenie polohy iného organizmu - potravy.

Princíp jednobunkovej komunikácie na zaciatku biologickej evol-
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úcie je vel'mi dóležitý pre další vývoj života na Zemi. Vznik mnoho
bunkových živocíchov totiž nevyhnutne predpokladal takúto na
hormonálnych systémoch založenú medzibunkovú komunikáciu.

akrem toho aj existencia zložitejších živých organizmov je založená
na vzájomnom komunikovaní jednotlivých buniek, ciže vytvára sa
tu špecifická vnútorná chemická komunikácia. Pri takomto spósobe
uvažovania l'ahko prídeme k záveru, že komunikácia vytvára urcitú

úroven spolocenských vztahov, bezprostredne urcuje typ sociálnej
organizácie daného živocíšneho druhu. Evolúcia spolocnosti závisí
od evolúcie komunikácie. Podstatnú úlohu v tomto procese zohráva

charakter a druh komunikacného systému. Ukazuje sa totiž, že kaž
dému typu komunikácie zodpovedajú presne vymedzené sociálne
útvary. Tvrdí sa, že komunikacné systémy vznikajú vo vývojovom
procese vtedy, ked sa objavujú najjednoduchšie formy skupinového
správania. I opak maže byt pravdou - ciže platí, že akákofvek
Forma sociálnej organizácie sa objavuje bezprostredne po vzniku
komunikácie. Oba systémy - komunikacný i sociálny - navzájom
závisia a ovplyvnujú sa.

Na tomto mieste musíme zároven zdóraznit potrebu celistvého
skúmania organického i sociálneho vývinu pri poznávaní evoluc
ných aspektov komunikácie. No nielen to. Stúdium evolucnej komu
nikácie si vyžaduje upriamit pozornost aj na poznanie príslušných
orgánov spojených s komunikovaním v súcinnosti s evolúciou ner
vovej sústavy. Rovnako treba mysliet na to, že evolúcia informac
ných systém ov je bez evolúcie celých organizmov absurdná. Je
predsa logické, že pocas evolucného procesu sa nevyvíjali jednotli
vé systémy izolovane, ale v súcinnosti s celkom živého organizmu.
Po tomto malom odbocení móžeme upriamit pozornost na dalšie
dóležité štádium vo vývoji vzájomného dorozumievania, ktoré prini
eslo nový fenomén komunikácie - zvuk.

Vóna feromónov sa síce dokázala udržat v priestorocase, avšak

živocích mohol získat informácie týmto spósobom len pri bezprost
rednom kontakte. To bola vážna nevýhoda chemickej komunikácie.
a cos i 'dómyselnejšie bolo informovanie prostredníctvom zraku. Aj
ono sa však odohrávalo len pri vel'mi obmedzenej vzdialenosti. o
zvuk - zvuk ako prostriedok komunikácie - je na vzdialenost vel'mi
nenárocný. Nepotrpí si ani na vizuálnu orientáciu. Organizmy, ktoré
mohli ako prvé využit tento komunikacný zázrak, tak dokázali naru

~it nekonecne dlhú kliatbu ticha v prírode. Snád sa tak stalo už
pred šeststo miliónmi rokov a týmito prvými odvážlivcami boli

možno raky. Celkom urcite však zvuko\'ú komunikáciu používali
ryby, ktoré sa na našej planéte objavili pred štyristo miliónmi rokov.
SÚto všetko úctyhodné císla, avšak z hl'adiska celkovej držky evolú
cie treba povedat, že zvukový analyzátor (ciže jednoducho poveda
né sluch) vznikol relatívne neskoro. Co vlastne viedlo k vzniku

tohto orgánu? Presne nevieme. Móžeme sa len domnievat, že to
hola potreba pocut zvuky, ktoré vydávali potenciálne obete ci
nepriatelia daného organizmu.

Problematika vzniku sluchu nás stavia aj pred jednu zaujímavú
otázku: ak predtým nejestvoval žiadny systém, ktorý by mohol zvuk
pocut, dá sa vabec povedat. že nejaký zvuk existoval' lemu~íme si

však nad týmto rébusom privel'mi lámat hlavu. Dejiny zvuku, ktoré
by sa zacínali vznikom zvukového analyzátora, by boli neobycajne
strucné. Avšak existencia objektívnych javov nezávisí a nemóže
závisiet od l'ubovol'ného subjektu. V opacnom prípade by sme
takýmto uvažovaním I'ahko mohli dospiet k nezmyslu, že svet sa
zacína vznikom cloveka.

Zrod sluchu odkryl dovtedy nevídané (ci skór neslýchané) mož
nosti dorozumievania. Skála druhov komunikácie sa ustavicne rozši

rovala. Evolúcia bola voci spósobom dorozumievania neobycajne
milostivá - ani jeden nezanikol. Mnoho živocíšnych druhov vyhynu
lo, ale komunikacných možností neustále pribúda. Svet komunikuje
stále viac a viae. Cím je sociálna organizácia zložitejšia, tým viac
potrebuje dómyselnejší systém komunikácie. Ale rovnako aj sociálna
organizácia je taká zložitá práve preto, lebo jej to umožnili jestvujú
ce prostriedky dorozumievania.

Dejiny živocíšnej komunikácie sú dejinami odpútavania sa od
praktickej cinnosti. Živým organizmom trvalo milióny rokov, kým sa
ich dorozumievacia schopnost dokázala oslobodit od spojenia
s urcitým pracovným výkonom. Ludské myslenie by nikdy nemohlo
vzniknút, keby komunikácia ostala zrastená s prácou. Rozum clove
ka nadobudol schopnost poznania až vtedy, ked sa stala komuniká
cia nezávislou od pracovnej cinnosti.

Na zaciatku evolúcie dovolila príroda živocíchom dorozumievat

sa len vtedy, ked to bolo nevyhnutné, ked komunikácia bola otáz
kou ich existencie. Tak sa navzájom dorozumievali prvotné živocí
chy, ktorým išlo iba o to, aby našli dostatok potravy a prežili.

eskór sa ukázalo, že možnosti komunikácie sú ovel'a širšie a živé

organizmy ich neváhali využit'. Zlepšili tak svoje životné podmienky,
rozmnožovacie schopnosti a mnoho iných vecí, nevyhnutných pre
existenciu. U vyšších stavovco~ už móžeme pri komunikácii pozoro
vat aj prvok hry - dókaz, že komunikacné schopnosti tu boli natofko
vyvinuté, že umožnovali využit komunikacný systém i na také úcely,
ktoré zdanlivo nesúviseli so základnými životnými potrebami. Avšak
nech už pozorujeme akýkol'vek spósob dorozomievania zvierat,
všade móžeme postrehnút zaujímavú skutocnost: ani jedna informá
cia nie je dvojzmyselná. Každý druh oznámenia v živocíšnej ríši má
jasný a presný význam. Zvieratá odstranujú nebezpecenstvo dvojz
myselnosti svojich oznámení v podstate dvojakým spósobom: jednak
redukujú variabilnú mnohotvárnost vlastného správania na jednu
jedinú až šablonovito strnulú možnost reakcie a navyše presný a jed
noznacný charakter informácie zosilnujú jej castým opakovaním.

Až tu si clovek zdesene uvedomuje, o co vlastne prišiel. Ludský
jazyk síce priniesol bohatstvo výrazov i krásu foriem. No faktom
ostáva, že fudia si rozumejú ovel'a menej ako ostatné živoCíchy. Je
to dan evoJúcie' Trest za Babylon' Krása jazyka spocíva práve

v jeho schopnosti vyjadrit skutocnost tými najrozmanitejšími forma
mi. Náš jazyk je teda krásny. Ale z hl'adiska významovosti nedoko
nalý. Cloveku nevdojak príde na um (ked sme už pri tej evolúcii),
ci by sa nedal objavit lepší spósob komunikácie, akým je I'udský
jaz)'k ...

Eduard Chmelár, Mgr., redaktor, Literárny týždenník,
Bratislava
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ZDRAVOTNICTVÍ

Zdravotnické

metafory

n novalhtornnosG

nickém) zbrojení a hledají rešení problémú v sofistikované technolo
gii. Organizace zdravotní péce je hierarchická a dominují v ní muži.
Vojenská metafora vidí telo nemocného jako bitevní pole. soustredu
je se na fyzické aspekty, snaží se dosáhnout kontroly (bitevního
pole) a vynakládá k tomu velké prostredky. "Vojenská metafora se
ovšem dostává do rozporu se skutecností: medicína, na rozdíl od
války, nemuže být financována a kontrolována jen vládou." Vojenské

zdravotnické metafory jsme si u nás užili velmi mnoho. Až nyní se
i u nás dostává do rozporu s trhem a dosti to bolí. Neco z ní však

musí zustat zachováno: to pro prípad epidemií, katastroj péce o chu

dinu ... A také: do krajnosti dohnaná vojenská metafora mLÍže vést

k relativne dobrému zdravotnímu stavu populace (KlIba).

Metafora je dnes u nás velmi oblíbené neprímé
obrazné pojmenování, pri nemž oznacujeme neja
kou vec jménem veci jiné, na základe podobnosti
jejich znaku. Treba: dívka krev a mléko. Nikdy jsem
si neuvedomil, že zdravotnictví je pod vlivem meta
for, až jsem se v New England j. Med (J32: 744,
1995) docetl, že ))metafory hrají centrální roli pn
konstrukci politické a sociální reality".

Vratislav Schreiber

V USA našli zvláštní zalíbení v metafore tržní a pokusili se tam
dokonce ponechat tržním silám reformu financování zdravotního
pojištení. Moje komentáre v textu budou v kurZÍve.

Pozadí úvahy o zdravotnických metaforách v USA

Obcané USA žijí v zemi založené na predpokladu, že všichni jsou
stvoritelem nadáni nezcizitelnými právy, jmenovite právem na život,
svobodu a usilování o štestí. Každé opatrení v oblasti zdravotní péce
by tedy melo smerovat ke zvyšování štestí jednotlivcú. Ale stejne
významné je to, že tam všichni žijí v plýtvající, technologií ovládané,
individualistické a smrt popírající spolecnosti. Každá reforma zdra
votní péce musí vZÍt v úvahu tyto postmoderní (sicl) americké hod
noty. Autor citovaného clánku (George J. Annas, JD, MPH, Boston
University Schools of Medicine and Public Health) cítí, že predevším
je treba se podívat hloubeji na peníze a cesty, na cíle a úcely .... aby
mohla být navržena nová metafora verejné politiky v péci o zdraví.
"My Americané jsme zkusili vojenskou metaforu i metaforu tržní, ale

obe zúžily naše zorné pole a žádná nás nevede tam, kam potrebuje
me jít." je až zarážející, jak rychle jsme Ameriku dohonili.

Metafora vojenská

Vojenská metafora ZÍskala silný vliv na praxi i financování medicí
ny v USA, patrne proto, že vetšina amerických lékarú sloužila
v armáde. Príklady vojenských metafor: ,Medicína je boj se smrtí.

Nemoci napadají cloveka a lékari zasahují. Jsme ve válce s rakovinou
a AIDS: lékari proti nim bojují a pokoušejí se najít nové zbrane.
I lécba muže být konvencní nebo heroická. Na príjmových oddele
ních se provádí trídení (triage) nemocných jako na bojišti zranených.
Lékari jsou bez ohledu na náklady zapojeni do závodú ve (zdravot-

Tržní metafora

"Tržní metafora už zmenila myšlení o lékarské péci, ale je stejne
dysfunkcní jako metafora vojenská. Praví: zdravotní opatrení
a nemocnicní tržní produkty se nabízejí spotrebitelum, kterí si je
kupují na základe ceny. Lékarská péce je byznys, který nutne spocí
vá na prodeji a souteži dodavatelu, a tedy na zisku. Pohlcení (mer

gers) a zakoupení (acquisitions) se stanou základními aktivitami.
Vzpomenme na Homolku, Klimentskou, polikliniku v Praze 4...

Vznikají retezy (jako v supermarketech), zacnou pusobit problémy:

antitrustová opatrení. Spotrebitelé (obcané) se stanou pasivními
jedinci, nebo dokonce peníze produkujícími biologickými objekty.
Ekonomové se stávají temi gUl'll, kterí financují zdraví. Manažeri
vedou lékare k tomu, aby prestali být advokáty nemocných, ale aby
byli vykonavateli ideologie trhu: duraz se klade na výkonnost, maxi
malizaci zisku pri uspokojení zákazníku. V tržní metafore není místo
pro chudé a podpojištené. Etika byznysu nahrazuje etiku lékarství.
I neziskové lékarské organizace se korumpují, jakmile se snaží kon
kurovat. Verejná zarízení ovšem nemohou soutežit se ziskovou
oblastí a hroZÍ jim druhoradost nebo proste privatizace. Stejne jako
vojenská metafora je i tržní metafora mýtem: pacienti by meli delat

rozhodnutí, ale to se prenáší na korporace. Tržní metafora ignoruje
verejný charakter lékarství. Metafora predstírá, že je neco jako volný
trh v pojištení, a že spotrebitelé by meli být spokojeni s tím, co si
svobodne vybrali ..."

je v tom clánku ješte mnohé další. Asi ~J' si ho dnešní plánovatelé

naší zdravotní péce meli precíst. jakkoli chápu, že není zbytí, rád

bych pocítil tu jistotu, že pro všechny potrebné bude alesp0l1 to

nezbytné zajišteno. Mám na mysli deti, dorost (u toho je preventivní
péce zejména financne nevýnosná), chudinu ... Když už tedy z clán

ku víme, že vojenská ani tržní metafora nedávají uspokojivé výsled

ky, musíme si položit otázku: jaké jsou jiné možnosti? A vskutkll jsou.

Smíšená metafora Clintonových

Clintonovi se pokusili smísil vojenskou a tržní meta/orll a neuspe

li, hlavne pro vliv tržní lékarské loMy. jejich plán reformy zdravot

nictví byl založen na šesti bodech: "bezpecnost, úspory, volba, jed
noduchost, odpovednost a kvalita. Tyto charakteristiky mísí vojen
skou a tržní metaforu nerealizovatelným zpusobem. Hlavní rys (bez

pecnost) byl prejat z \'ojenské metafory. Z tržní metafory prevzali
volbu spotrebitelem (nemocným). e však volbu lékare, ale zdravot
ního plánu (typu pojištení). ,. Plán Clintonov,ých byl od zacátku
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odsouzen k neúspechu, mimo jiné proto, že nevzali v úvahu americ

ké popFellí smrti. Ale hlavní byl tlak tržní lobby, která se obávala

ztráty zisku.

.Jestliže má kongres USA schválit zásadní zmenu systému zdravot
ní péce, musí mu být predloženo neco nového. Annas v citovaném
clánku soudí, že je to metafora ekologická. Ekologové používají slova
jako integrita, rovnováha, prirozenost, omezené zdroje, kvalita života,
rozmanitost, obnovitelnost, udržitelnost, odpovednost vúci príštím

generacím, komunita, konzervace. Aplikace techto pojmú na zdravot
ní péci by mohla pomoci pochopit omezení (délky života, zdrojú).
Ekologický prístup by se mel zamerit na kvalitu života, podporu udr
žitelné a všem dostupné technologie (na rozdíl od nákladné techno
logie, kterou nemožno poskytnout všem, kdo by ji potrebovali).
Ekologická metafora by též zdúraznila prevenci a hygienická opatre

ní. Meli bychom se videt jako soucást prostredí Zeme a žít Ci stonat
a umírat) ve shode se svým životním prostredím. Filosofové medicíny

to už mají jasné: Gaylin napr. tvrdí, že je treba otevrít verejnou deba
tu o živote a smrti, cílech medicíny, o tom, co znamená zdraví, o roz

poru mezi utrpením a prežíváním, mezi tím, kdo má prežívat, a kdo
o tom má rozhodovat. Ekologická metafora nutne vede k úvaze
o zdraví populace. V této perspektive ovšem odsouvá pojem indivi
duálních rizik merem k sociálním strukturám. Ekologická metafora

dává vetší dúraz na prevenci a zásahy do verejného zdravotnictví
k proti plýtvajícím zásahúm do zdraví na konci života." To ovšem je

slabina ekologické metajOlY: ti bohatí zcela urcite nebudou souhlasit

s tím, aby jejich život neposk)'továním nadstandardní péce ~yl zkra

cován a phtom život tech chudých byl prodlužován, protože ~y se jim
též posk)/tlo to nejnutnejší. Opet cteme o nové utopii. Musím se pri

znat, že me žádná z popisovaných metajor nenadchla .

Záver

Kvalitní péce o všechny, kdo ji potrebují: s tím by snad každý
souhlasil. Je to ovšem otázka výraziva: rec má mocný vliv na to, jak
myslíme, a je nakažlivá: W. S. Burrougs dokonce rekl: "rec je virus".
Annas: "My potrebujeme novou vizi lécebné péce a ekologická
metafora je tím, co reší hlavní problémy naší soucasné spolecnosti
i hluboké problémy lécebné péce." Kdybych to smel vše preložit do

ceštiny, lak bych musel setrvat na základní tezi. lékarskou péci je

tleba poskytnout všem, kdo ji potlebují. Kdyžji nelze všem poskytnout

na nejvyšší LÍrovni - za peníze -, tak je vskutku tleba pl'ijmout teze té
ekologické metafory. Ze by to dnes u nás melo nadeji na úspech,

ovšem pochybuji. A plece: stát (at jakkoli tržní) se nesmí zbauit své

odpovednosti za zdraví celé spolecnosti: prevence, péce o dorost, péce

o staré ... Zdravotnická "osveta" by se mela dostat ik tem neprivilego

vaným. Nejkritictejší situace - s nepochybnými dlollhodob.ými nega
tivními dusledky - je u nás dnes v péci o dorost a o staré lidi. O

Vratislav Schreiber~ Prof, MUDr., DrSc., endokrinolog na

JlI. interní klinice 1. LF Univerzity KarlOl~y

Ceský dialog
MESÍCNÍK PRO CECHY DOMA I VE SVETE

ceské koruny!
do celého s"eta za

Výhoda Inzerce

prináší v letním dvojcísle aktuality z domova, povídání s poslankyní parlamentu Annou
Roschovou, bohatou kulturní rubriku s titulním rozhovorem s hercem Pavlem
Trávníckem, puvodní reportáž z víkendového setkání Cechu žijících ve Švédsku,
cestovní zážitky z exotické Cíny a Tunisu. Rubrika Naši ve svete píše o zajímavém
dení mezi našimi krajany v Izraeli,Chorvatsku, Austrálii, Kanade, Ukrajine. K nedávno
probehlé konferenci se váže clánek, který pripomene, kdo to byl Premysl Pitter,
dozvuky oslav konce II. svetové války ctenári najdou v clánku. ,Západáci" a v reportáži
z Plzne. Pritažlivou stránkou je bezesporu i ta, která informuje o novinkách
v Mezinárodním ceském klubu. který je urcen pro cleny doma i v zahranicía poskytuje
jim radu výhod a služeb.

Adresa redakce a inzertního oddelení:

Ceský dial()~. lJ Per~amenky S. 170 00 Praha 7, Tel. a fax: SO ]6 lJ7
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Mistrovství sveta a moudrost

národa
Na mistrovství sveta v atletice v Goteborgu americká štafeta na 4

x 100 m nepostoupila do finále, protože na tretím úseku se jí pre
dávka kolíku nepodarila, to jest nepodarila v mezích predpisú.
Reakce mých amerických prátel byla vesmes jaksi poklidná; pravili,
.,No, stalo se", nebo "A to se Drummond chlubil, jak to mají letos
nacviceno", ci posléze, "No co, povede se to príšte" (v Atlante).

aslouchal jsem jim s jistou závistí.

Kdyby se to stalo naší štafete, treba hned tem ženským na 4
x 400 m, které o fous a malý kus štestí pri losování prišly o finále,
reakce všech našich dobrých rodákú by byly silne odlišné:

"To bylo zase waterloo, darmo mluvit!"
"Berou hríšný peníze," (myšleno mj. z mé kapsy), "a jsou líný si

to vypilovat!"
Jsou to podvodníci, dneska jsou všichni podvodníci, to když my

jsme..."
"Nechaly se podmazat vod Kubánekl"
.,To je furt samej návrat do Evropy, a nemáme ani na igérii. To

za komunistuch ..."

"My sme holt národ na baterky."

Chci ríci, že naše reakce na soutežení sportovní je jednak hektic
ká, jednak hysterická, jednak manicko-depresívní a jednak obsedant
ne politická. Pokud nevyhrajeme, jako že vetšinou nevyhrajeme a už
jsme si na to mohli zvyknout, musí to být necí vina a musí v tom být
nejaké temné sily, o nichž "víme svý". V tomto ohledu by náš sport
potreboval taky nejaký Úrad pro výzkum Temných sil. Predsedou by
mohl být nekdo, kdo má u FNM nejvetší dluhy nebo má dobré zku
šenosti s nabízením pametních odznáckú rozhodcím pred zápasem,

jak o tom napsal zde pred mesícem pan Václu. Pred každou nomi
nací na jakýkoli šampionál by mela být nominována také kontrolní
komise, která bude kontrolovat, zda se sportovní forma rádne kon
trolovala a zda umístení odpovídá vynaloženým prostredkúm.

Jinak by se nám mohlo stát, že bychom pokládali i vrcholový
sport za sport, což by se rovnalo Lipanúm. Nemám na mysli ideály
barona Coubertina, cas oponou trhnul, mám na mysli jen pomerne
prostinký fakt, že když jsme na mezinárodním fóru prednesli referát
o chemii terpénú nebo neco (možno-li postmoderních) básní nebo
skákali o tyci, šlo porád jen o terpény, o poezii a o akrobacii nad
latkou, a nikoli o hodnotu nebo cest nebo metafyziku národa. Jen

trpaslíci chtejí být nejvetší na svete a jen Horst Wessel Lied musel
být nekdo "liber Alles". Lidem normálního formátu stací, že delali, co

mohli, a nekdy se jim podarilo i prekonat samy sebe.
Takže výsledky naší atletiky v Goteborgu dovoluji si pokládati za

zcela vhodné a proporcionální výsledkúm jiných odvetví našich (kul
turních) cinností, jejichž autori si zajisté na trikrát prešlápnuvšího
dálkare budou otvírat hubu.

Ve všech oborech kulturní (a sportovní) cinnosti fungují a budou
fungovat temné síly, cím vetší prachy, tím více temnoty, ale také
prosté lidské síly, závislé nejen na jakési postromantické duši dané
ho etnika, ale i na dúsledcích fyzické antropologie. Žádná ceská

Snímek František Dostál

kontrolní komise nemúže kompenzovat fakt, že nejrychleji utíkat
mohou dnes jen Afroamericané, že na vytrvalost tu máme vyzáblé
Severoafricany a východoasijské zavilé drobecky, zatímco jiným
antropologickým typúm zbývá jen, krom toho moc drahého erytro
poetinu, genetická náhoda a tzv. masová základna.

Co do genetické náhody pak mnozí z nás pamatují .ješte pana
Doudu, který hodil koulí 16,05, pana Lánského, který skocil 190,
a skoro všichni vedí, kdo to je pan Zátopek, schopný na dráze umo
rit i Patrokla, a Jarmila Kratochvílová, vytvorivší své rekordy i na

nechvalném pozadí štábních atletek CCCP a DDR. Co do genomu
a národní hrdosti není proc býti zvlášte malým trpaslíkem.

V Goteborgu se pan Železný postavil na roven zmíneným klasi
kúm a soucasné elite. Vrh oštepem se stal pro tu chvíli oborem ces
kého génia neceho, rekneme casu, a pan Železný se radí pro tu
chvíli po bok našim vojvodúm, otcúm a strýckúm národa a nosite
lúm kulturních pochodní, jejichž svit se dá pohríchu meril mnohem
obtížneji než dolet oštepu.

Pan Železný pak, krome svých 90,12, vypustil do prostoru zcela

zásadní vetu: Nejvetší blbost, jíž se múžeme dopustit, je nevyslat
príšte sdostatek atletú, kterí nemusí vyhrát, ale kterí se mohou nau

cit. Posílat atlety pro prostou možnost závodit na nejvyšší úrovni.
nikoli pro zvýšení rozmerú trpaslíkú, je jednou z moudrostí a kultur
ností národa. Jan Železný se zasloužil nejen o metání oštepem, ale
i o vyšší moudrost národa.

Miroslav Holllb
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Cizomluvy
V prlibehu diskuse o nových zákonech, týkajících se privatizace, jež
probehla v cervenci ve Slovenské národní rade, presvedcoval jeden
z poslancli své kolegy, že by se privatizace nemela vztahovat na
podniky a závody, které v té ci oné podobe uspokojují požadavky
armády. Uprostred svého vystoupení se zarazil - zrejme reagoval na
jakýsi hlas z pléna, který televizní mikrofony nezachytily - a vsunul

do svého projevu nepripravený text. Rekl zhruba toto: Velice se
omlouvám, že jsem se ve svých vývodech dopustil cechismu. Slibuji,
že už to neudelám. Prosím však o pochopení - když mi bylo ctrnáct

let, chodil jsem do gymnázia, kde jsme meli ceské profesory.
Tato jinak bezvýznamná epizoda vrhá více svetla na stav nekte

rých myslí na Slovensku než dlouhé traktáty o okolnostech rozpadu
ceskoslovenského státu. Je skutecnost, že poslanec použil výrazu,

který má svúj plivod v ceštine, tak závažná, že "pachatel" považoval
za nutné se za svúj prohrešek kajícne pred celou verejností - celý
prlibeh diskuse bylo možno sledovat v televizi - omluvit? Dospelo-li
cesko-slovenské soužití po tolika letech až do techto poloh, je to
skutecne politováníhodné.

I ceština se v prlibehu let obohacovala o výrazy prevzaté ze slo
venštiny. Není známo, že by se nad temito "slovakismy" nekdo verej
ne pohoršoval. Už bežne se o nekom ríká, že je "na vine" místo "je
vinen". Zcela se v posledních letech vžil slovenský obrat "až tak"
místo "zas tak". Nekdy lze slyšet dokonce "zas až tak"; tady se oba
jazyky spojily. Príkladli je jiste více.

Problém "neposkvrnenosti" jazyka, který - jak se zdá - tíží zvlášt

roduverné Slováky, není ve svete nový. Nekdy zacátkem války se
Madari rozhodli vymýtit ze svého jazyka všechny výrazy, které mely
cizí plivod, a nahradit je umele vytvorenými madarskými ekvivalen
ty. A tak zmizely z madarských ulic a budov nápisy jako restaurant,
telefon ci toaleta, zanikly žurnály, autobusy atd. Od té doby se cizí
návštevník po Madarsku pohyboval stejne bezradne jako treba
v Japonsku: nicemu nerozumel. V Nemecku se rovnež uplatnovala
tendence nahrazovat cizí slova nemeckými novotvary. Proto patrí
Nemci k té menšine zemí, kde televize není televize, nýbrž
"Fernsehen". Cizímu studentovi nemciny pripadá zvlášte plivabné, že
nemecký výraz pro "dívám se na televizi" je "ich sehe fern", tedy
"vidím daleko". Méne úspešní byli nemectí jazykoví puristé pri
nahrazování mezinárodního slova "telefon" novotvarem.

"Fernsprecher" se sice ujalo, ale poslední dobou už se zase casteji
objevuje staré dobré "Telephon". O horlivé snaze francouzských ofi
ciálních míst ocistit francouzštinu od cizích, zejména amerických
jazykových vlivú se v poslední dobe hodne psalo. Není známo, jaký
bude výsledek tohoto úsilí.

Podobných tendencí, jak se zdá, byla ušetrena ruština. Ta se obo

hatila tak cizorodými výrazy jako "buterbrot", "šlagbaum", "endšpíl",
"cejtnot" atd. Za vrcholnou ukázku absorpcní schopnosti ruštiny
jsem vždy považoval skutecnost, že zatímco Nemci oznacují slovem
"Peruckenmacher" parukáre neboli vlásenkáre a pro kaderníka pou
žívají francouzského výrazu .,Friseur" (nyní cím dále casteji "hair sty
list"), Rusové nazývají holice a kaderníka "parikmacher".

Velký znalec a milenec ceského jazyka Pavel Eisner venoval otáz-

ce migrace slov pozornost ve svém velkolepém díle "Chrám i tvrz".
Píše tam: "Není dnes jazyka jen trochu vzdelaného, aby v nem nebyli
pristehovalci, slova prejatá z jazykli jiných. Vecné stehování prvkli
a faktli civilizacních i kulturních od národa k národu je vnáší do
jazyka již na samém prahu národních kulturních dejin, a príliv cizo
mluvú se pak již netrhne, dokud jazyk žije ... Jazyk bez slovních plij
cek není, a lze ríci, že má-Ii jazyk málo slov prejatých, je to spíš
náznakem, že národní kultura je nevyspelá: africtí domorodci u rek
Zambesi a Limpopo budou mít zajisté méne cizomluvú než
Anglicané. ,.

To zajisté neznamená, že by se jazyk nemel bránit invazi slov
neústrojných, zbytecných a nepekných. Za takové považuji slovo
"post", které v poslední dobe prímo zaplavilo novinárskou a funkci
onárskou ceštinu. Vyskytuje se v projevech politikLl, v úvodnících
i sportovních komentárích ve veliké míre. A tak už nemáme "úrad
prezidenta" nebo "funkci prezidenta", nýbrž "post prezidenta", stejne
jako "posty" ministerské ci mocenské, ucházíme se o .,post" umelec
kého šéfa, ale také si hrácka upevnuje ,.post" svetové tenistky císlo
jedna, zatímco Kadlec hraje v Kaiserslauternu na "postu" Iibera. áš
jazyk je "posty" prímo zamoren.

V prírucce "Co v slovnících nenajdete", obsahující novinky v sou
casné slovní zásobe, uvádejí autorky u hesla .,post", že je prevzato
z nemciny. Soudím, že se mýlí: v nemcine znamená slovo "Post"
poštu. Leckomu však utkvelo v pameti, že napríklad Leonid Brežnev
plisobil .,na postu generálnogo sekretarja'·. Velký rusko-ceský slovník
uvádí pro ruské slovo "post" ceské významy: funkce, místo, úrad,
postavení. Tedy presne ty, které slovo "post" nyní z ceštiny vytesni
lo. Plivod tohoto novotvaru je tedy patrne treba hledat jinde: dalo by
se ríci, že je to odveta Rusli za to, že jejich vojska musela vyklidit
Ceskoslovensko.

Miroslav Caluška

Bolest' z rozumu

Od 1. januára 1995 prestali medzi CR a SR platil' vnútroštárne pošto
vé tarify. Odvtedy si Slováci a Cesi posielame priaterské pozdravy za

zahranicné poštovné. Z jednej cudziny do druhej. Vraj sa nemáme
cudovat - každý štát sleduje iba svoj sebecký záujem. Zvýšením poš
tových poplatkov do susednej krajiny potecie do štátnej pokladnice
viac penazí.

Ak niekto takto uvažoval, pocítal zle. Zdražením poštovného
klesla poštová výmena medzi CR a SR. Cím drahšie budú zásielky
z jednej republiky do druhej, tým ich bude menej. Stárne pokladnice
budú dostával' menej ako doteraz.

Lahko sa to dokáže. Mój prípad: Od januára som prestal abonovat
Vesmír, Respekt, Literární noviny. Vysokým poštovným predplatné
prohihitívne narástlo. Zdražejú knihy z druhej republiky. Z katedry
už neposielame kópie svojich úvah, pracovných zámerov, publikácií
na ceské sesterské pracoviská, lebo poštovné do CR musíme platil'
z biednej sumy grantových penazí, co sme dostali na výskum. Ceskí
partneri konajú podobne.

Jeden z dósledkov: na Slovensku sa bude cítal' menej ceských
casopiso\' a kníh. Trhový priestor pre ceskú kultúru sa postupne
o tretinu zmenší. Ceské nakladatel'stvá budú musiet znižovat pocty
výtlackov o tie, co chodili do SR.

Kto získava? Ekonomicky nik, Duchovne "získa" hfstka staroko-
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munistov a novol'udákov, ktorí chcú mat' za Slovenska zápecnícky
skanzen. Kto tratí? Všetci. Ceská literatúra príde postupne o tretinu

svojich citatel'ov. Už nie iba slovencina ceským det'om, zanedlho aj
ceština slovenským detom bude zniet cudzo a málo zrozumitel'ne.
Vzájomných podnetov bude stále menej. Trúfam si tvrdil', že ich ani
za Slovenska smerom do ceských krajín nebolo málo a bol i by rých
10 narastali.

Sme malí? Budeme menší. eplatí to len o Slovákoch.

DOKUMENT

Renesance rozumu
V]ílíatek z knihy Dr . .Iii'ího Krupickv, profesora geologie na Universi(v

of Alberta, Kanada
Krupickova práce vzbudila, jako málokteré dílo pi'írodovedce. velkou

pozornost mezi našimi spisovateli a humanisty.

Clovek je hríšný až do morku kostí, píše sv. Augustin. Co by pro
Augustina znamenal pojem odlidšt'ování? Pravý opak než pro Marxe.
Sartra nebo post filosofy. Odlidšt'ování by chápal jako zdokonalování
cloveka; odmítání pokušení a hríchu. odhríšnování. Buddha by rozu

mel tomu pojmu stejne jako Augustin; nemluvil by však o hríšnosti.
Odlidštování pro nej by byla cesta od prízemního zmatku a bolestí
cloveka, které jsou podstatou života; pout zdokonalování až k dosa
žení blaženého stavu Bóddhisattvy, poutníka na konci cesty k vecné
mu klidu.

Pohled do minulosti je všechno, jen ne pohled na Iidštejšího clo
veka. Dnes v naší odlidštené a odcizené dobe jsme poprvé \' dejinách
došli k pocitu odpovednosti za lidskou bídu kdekoli na svete a snaží
me se promenit cit v cin. Nedostatecne, ale prece. Bylo by Evropana,

American nebo Japonce v minulém století napadlo bourlive útocit na
politiky své zeme pro príliš malou pomoc hladovejícím a trpícím na

druhém konci sveta' Mezinárodní pomoc je díte naší "odlidštené"
doby.

Co udelá milovník lidskosti se ženou, která utekla od decka

a slušného manžela' Nešt'astná žena podlehla prece lásce, a láska je
nejkouzelnejší vec na svete pro básníky a spoustu nebásníkú. k lásce
k bližnímu vyzývají humanisté snad ješte casteji než k lidskosti.

Lidskost - láska. Ale dostane nás to o krok dál k vyjasnení pojmu
lidský' Zatím se zdá, že do prihrádky nadepsané .,lidství" se vejde
skoro všechno. Jen Adolfa Hitlera a Andreje Cikatila tam dá málokdo.

Pro kritika odlidšteného sveta není však hlavní hrích vedy na poli
morálním. Tím nejvetším hríchem je rozbíjení prirozeného sveta ci0

vekova, jeho bezprostredního vztahu k životu a svetu. Veda narušuje
a casto zcela pretrhává prímé lidské napojení na žitý svet, jeho vrúst
do nej a srúst s ním, a nabízí mu svou formální. zmatematizavanou
náhražku. Ohromný soubor císel místo prožívání sveta. Jaký citový
vztah múže mít clo\'ek k suchopárné náhražce'

"Pozitivismus a ve!ikerý scientismus zrušil platnost sveta priroze
ného a prisoudil mu odvozenou nepúvodní úlohu, a tím nepostavil
a nikdy nemohl postavit nezaujate problém krize moderní doby

u cloveka, napjatého mezi d\'a svety:' (I. Dubský: Filosof.lan
Patocka) "Svet prírodní vedy není jen rozvinutý prirozený s\·et. Je

Zrušenie c1earingového zúctovania medzi CR a SR situáciu ešte
podstatne zhorší. Ak nám záleží na udržaní kontinuity ceskosloven
skej kultúlY, nemali by sme na tieto dosledky pasívne rezignovat.
Verím, že šikovní podnikatelia, distribútori kníh a casopisov, nájdu
riešenie.

Tu už nejde iba o city. [de o chladný výpocet. O rozum: to už
sme vari aj ten - na oboch stranách - potratili?

Ladislav Kovác

Snímek Kl'etoslal' Nibyl

jeho radikální rekonstrukcí. a tím i jeho znehodnocením." ríká
Patocka.

Je pohled moderním dalekohledem do hloubi hvezdného nebe
pohledem do neprirozeného, znehodnoceného sveta, kdežto nebes
ká klenba pozorovaná pouhým okem je prirozený dar básníkovi

a milencúm, prožívajícím krásu neznehodnoceného lidství' Pak tedy
dobr,í ctvrtina lidstva ztratila pohled na prirozený svet. protože se na
nej dívá cockami brýlí. darem neprirozené vedy.

Je rentgenový snímek nemocné lidské tkáne znehodnoceným.
odcizeným pohledem na s\'et, a meli bychom proto zústat u ranhoji
covy prirozené neznalosti a nechat pacienta umrít ve (h'aceti letech)
Kde je hranice tech dvou svetú - bezprostrední a \'edecké zkušenos
ti/ Fotony ze Siria, které padnou na sítnici oka po prúchodu daleko
hledem, vyvolají naprosto stejnou, bezprostrední reakci jako I'otony
dopadlé na sítnici prímo.

"Voyager 2, jeden z nejskvelejších výtvOlú kolektivního mozku
lidstva, opustil už slunecní soustavu a letí dál. Jeho 'oci' vidí dnes

rodnou planetu jako milimelro\'é semínko ze vzdálenosti d\'ou sel
metrú. Cechy a Slovensko jsou jedna sedmdesátina toho milimetru.

A poletí oceánem prostoru možná ješte \' dobe. kdy mrtd Zeme
bude pohrbena \' imt\'ém Slunci, i s myšlenkami filosofu a postfilo
sofú. Poletí ledovou nocí jako posel dámého génia lidstva." (j. K..
Werámí nOl'il1Y7. 11. 1991.)
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S prirozeným svetem jsme rovnýma nohama v druhé pojmové
louži, možná ješte kalnejší, než je její sousedka ,lidskost".

I s ním, prirozeným svetem, zavane ihned dech minulosti, jako
pri odlidštování. Intenzivne se hlásí o slovo svet našich prabáb
a pradedu, svet malého mesta se svými podloubími a barokní bání
kostelní veže, svet vesnice s rodnými lány a vuní pudy.
Z Heideggera na nekterých místech prímo ciší krása Blut und Boden.

~,~ ~ #,."~'P\\; Ni.i' clO *"':V- ,.'~ ~M"~ r ~"0t~ ,,,"p~ 0,

FEJETONi.· " .' . . ..'....~-::..•• " ~ ., _1'_

Švejk Švejkem poražený
Panuje domnení, že národ tento jest nadmíru švejkovským.

NekteH mravokárci to pokládají za velmi povážlivé. Tito mravokárci

zhusta dost pripomínají porucíka Duba. Co máme svobodu projevu,

objevuje se také nápadný pocet hejtmanú Ságneni, mezi podnikateli

je sdostatek nadporucíkLi LukášLi a s kuchari - oku/tisty jurajdy se

skutecne roztrhl pytel; jednorocní dobrovolníci Markové se rozmáhají
mezi intelektuály. Skutecných SvejkLije vlastne málo malicko. Svejk je

spíš jen takový stín stínu, andelícek mújstrážnícek, priskakující
Ilezren v obtížné chvíli.

Stojí proto za zaznamenání príbeh, kdy Svejk se skutecne stal

telem. Bylo to v hutných letech sedmdesátých a muj známý Z. K. byl

ješte prostým inženýrem v jednom podnikli v Praze 10; nyní už má,

samozrejme, svou firmu, tenkrát byl však jen zanedbatelným pracov

nikem mezi stovkami jiných zanedbateln)Ích pracovníkú, nad nimiž

bdelo neco málo nezanedbatelných okresních formátú. J uradi/i se
formátové, že obligátní oslavou MDŽ je povel~en toho roku ing. Z K.,

neznámo, zda z trestu, ci co vyznamenání.
Povereného to ovšem nemálo rozkatilo. Nejenže na to nemel cas,

ale hlavne se mu to eklovalo. J pojal plán zcela originální. Soudruhu

vedoucímu navrhl, že tentokrát soudružky ženy nebudou ponižová

ny vonavkami ci bonboniérami, nýbrž dostane se jim kvítkem ozdo
bené knihy Gusty Fucíkové, Život s j. Fucíkem. již reakce soudruha
vedoucího stála za to. Onemel a poslal povereného za hlavním odbo
rá,'em. Hlavní odborár zmenil nekolikráte barvu a koktal neco

o neobvyklosti proponovaného daru, zejména v prípade méne uvedo

melých soudndek, nebot i takové, priznejme si to, jsou mezi námi.
Hrozivý úmysl inženýrúv tím ovšem nezviklal, iposlal jej za kápem

stranické organizace. Soudruh ten, zocelený tNdním bojem a vecer
ním studiem marxleninismu, si uvedomil hned, že nemá šanci,

nebot i dotaz na okrese by znel naprosto neideove. Navrhouatele

proto velmi pochválil, poklepávaje jej ze strany na rameno, a zavedl

dlouhou rec na kvalitu nových v.ýrobkú cokoládovny Orion a barran
dovských šminek. Posléze návrhu Z. K. požehnal s výrazem proletáF

ského mucedníka. Potud Z. K. se efektivne pomstil a cítil se andelem,

rozlomivším sedmou pece!'.

Spodnikovým penízem v kapse se odebral za svým známým knih

kupcem, aby nabyl 130 výtiskú predmetllé knihy, a u knihkupce,
jemuž tak odlehcil od ležáku, mel kredit na získání podpu/tovek

rázu Faulknera ci Simenona. Beda, zvolal knihkupec, já nemám

ani kus, dva jsem prodal a 120 jsem poslal do sberu. Zkusili to
II jiných knihkllpcli a u velkoobchodu, ale v.ýsledek byl týž, kniha šla

Bylo to lepší než dnes, zní motro, prirozený clovek byl blíže priroze
nému cloveku - sousedovi. Mel svúj vlastní svet, ne jeho vedecko
technickou náhražku. Svúj život žil, nedíval se zvencí na jeho vedec
ký obraz, dílo suchého rozumu.

Minulost vane z jedné strany pri slovech "prirozený svet". Z druhé
strany pri týcht slovech huláká, ne vane, prítomnost. Nedej Búh, aby
to byla i budoucnost. jm Krupicka, 1994

tajne do stoupy, protože sklady byly plné jiných, méne beznadejných
titulu.

Ing. Z. K. nicméne bojoval až do konce. Našel si adresu Gusty

Fucíkové, doufaje, že aspon ona má velké zásoby svého díla, snad

jako reprezentativní dary soudružským návštevám z bojující Kuby

nebo nebojujícího Turkmenistánu. Pri druhé návšteve se dozvonil,
oteVl~elaautorka sama v županu a vyslechnuvši žádost, zvolala: Ó,

soudruhu inženýre, jak vhod pricházíte. já už nemám ani výtisk

a stále Nkám soudruhúm, že mých knih tisknou málo, prosím, rekne

te jim to také!
V této fázi tedy Z K. prohrál. Dámy v podniku ovšem dostaly po

trech karafiátech a nadávaly jako lehké ženy Vil/onovy.

Nutno však líci, že Z. K. prohrál jako Svejk narazivší na švejkov
ství (Knižního velkoobchodu), nikoli na nenarušené samoderžaví.

V dejinné perspektive zasloužil se Z. K. o expozici c. k. blbosti jako

skutecný Svejk.
Vida tolik hejtmanú Schróderú dnes, i štábních šikovatelú Vanku

a pucflekú KunertLi a Baloumi, jakož nespocet feldkurátú, prosím,

aby bylo vzpomenuto ušech skutecných prevtelení Svejka s jistým
povdekem.

Miroslav Holub

Kresba Sylvie Mikulcová
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Drevory! Richarda
Franklina (1992)

Hugo Claus

Stopy

toho, kdo zakoplo vlastní kufr
slepého, a housle za humny
jejího jména ve snehu

Stopy
života, který nemohl být umením,
jelikož plno práce,
a najednou flekaté ruce
a tentýž týden pobitý pankreas

Stopy
ztrát, ale v tom se nerejpat,

i brectan ztrácí své prísavky
Stopy

tátova kabátu, kdysi mu byl stanem,

i jeho polámanému tomahavku
Stopy

Mozartkugeln, tolik holdoval sladkémuiMilchrahmensahmenštrúdlu

Stopy
hasicských sirén a peti megatun

na Antverpy a dávících se krys
i stovky mrtvých skautú v krytu
hned za rohem

Stopy
zlata detských slz: smúla cypriše,
želvy rozstrílené na strepiny

Stopy
toho, kdo vychvaloval roztríštení,

ac se zakousl do jednoho,
on a jeho pytel planých argumentú

Stopy
mrtvol, pres které šplhal
mechem obrazú, na kterých lpel,

ovcí s falešnými chrupy
Stopy

kvapné, trebas i nevinné,

ackoli to s ním neharmonuje,
byl pár let básníkem,

neptejte se kdy
Stopy

sbohemdání, samozrejmé
sbohem: Glenfiddich, bolení zubú, tmavé btýle,

vzlykající neznámí v posteli
Stopy

toho, kdo tu dost nebyl

a nikdy se nesmíril,
ani ze soucitu

Stopy
toho, co byla básen,

vetšinou prirovnání
a ted je tu mrtvola ze slov

která jednou roztají
Stopy

toho, kdo v rouše ovcím

lásku predstíral,
když to její oci ocekávaly

Stopy
tónú jeho pily,
žebrajícího kocoura,
bortící se umelé kostry,
more konecne bez boure

Preložila Jana Beranová
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»oznamovatel"

do 25 slov /4 rádky/ 350 Kc

do 12 slov /2 rádky/ 200 Kc

D nové!ftítomnosG

Vám nabízí inzerci za výhodných podmínek!
Naši ctenári jsou lidé, kterí mají zájem o politiku a kulturu. Casopis je rozesílán po celém svete.

Ceník inzerce

1 strana 16.000 Kc 1/8 strany 2.350 Kc

1/2 strana 8.500 Kc 1/16 strany 1.250 Kc

1/4 strany 4.500 Kc 1/32 strany 650 Kc

1 strana merí 18 cm x 22 cm /180 mm x 220 mm/

Uvedené ceny jsou vcetne DPH. Grafické opravy + sazby 5 % z celkové ceny.

Slevy pri opakování: prvním 5 % z celkové ceny, druhém 10 % z celkové ceny, tretím 15 % z celkové ceny, ctvrtém 20 % z celkové ceny

Uzáverka pro reklamy do patnáctého každého predchozího mesíce. Císlo vychází vždy mezi 15. - 20. každého mesíce.

Objednávky zašlete na: ová Prítomnost, árodní 11, 11000 Praha 1, tel. 2662 16, fax 26 68 25. Tešíme se na Vaši objednávku!

NOVÁPRÍTOMNOST,nezávislý mesícník
Vydavatel: Nadace M. J. Stránského. Redaktor: Dr. Miroslav Holub. Asistentka: Miluše Pfeiferová. Distribuce: Jaroslav VOlava. Grafické zpracování: Lidové

noviny. Tisk: Tiskárna GLOS, Semily.
Adresa redakce: Národní 11,11000 Praha 1, telefon: (02) 266216, fax (02) 26 68.25. Odberatelúm zasílá firma SEND, Bohuslava ze $vamberka 4, 14000 Praha

4, telefon: 4297906. Objednací lístek najdete na obálce casopisu.

Objednací lístek na predplatné, zakoupení minulých císel a další informace na naši adresu. Pro prímé objednávky zašlete své jméno, adresu, osobní šek, eurošek,

money order. Platba kartou VISA a MASTERCARD je možná po obdržení obj. lístku. V CR: 120 Kc/6 mesícú, 240 Kc/rok, 20 Kc/minulé císlo. V SR: 192 Sk/6 mesí

cú, 384 Sk/rok, 32 Sk/min císlo. V Evrope (letecky): 9.00 USD/6 mesícú, 18.00 USD/rok, 1.50 USD/min .. císlo. Ve Spojených Státech, Kanade a mimo Evropu (letec

ky) 12.00 USD/6 mesícú, 24.00 USD/rok, 2.00 USD/ min. císlo.
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OBJEDNACÍ LÍSTEK

Národní trída 11, 110 00 Praha 1

tel (42) (2) 26 62 16, fax (42) (2) 26 68 25

•
1) Jméno a adresa: "" ,,,,, " " ,,, .

2) Jak jste se dozvedel(a) o casopisu? " " .

3) Predplácím na dobu (co se nehodí, škrtnete): 6 mesícú 12 mesícú

4) Žádám minulá císla: "" " """ ,,, .

•
CENY PREDPlATNÉHO:

V Ceské republice: 120 Kc/6 mesícú, 240 Kc/rok, 20 Kc/minulé císlo

Ve Slovenské republice: 192 Skl6 mesícú, 384 Sk/rok, 32 Sk/minulé císlo

V Evrope (letecky): 9.00 SD/6 mesícú, 18.00 USD/rok, 1.50 SD/minulé císlo

Ve Spojených státech, Kanade a mimo Evropu (letecky): 12.00 USD/6 mesícú,

24.00 USD/rok, 2.00 USD/minulé císlo

Predplatné mimo CR a SR hradte v USD nebo ekvivalentu.

Pokud predplácíte kreditní kartou VlSA, MasterCard:

Císlo karty: , , " ".

Datum exspirace: " " , " " "

Podpis: " " .

•
Tento lístek s osobním šekem, eurošekem, money order zašlete, prosím, na naši shora uvedenou adresu.

Casopis Vám zašleme ihned, jakmile obdržíme Vaši platbu.

Dekujeme za Vaši objednávku.


